
 

 

PODATEK VAT. ISTOTNE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE W 2021 

I 2022 ROKU DLA INSTYTUCJI KULTURY
 

Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT, które zostały wdrożone w 2021 roku i są planowane na 

2022 rok  - istotne z punktu widzenia jednostek kultury. Na szkoleniu zostaną również przeanalizowane aktualne problemy 

w rozliczeniach VAT instytucji kultury, praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. 

 

• Poznanie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązującą od 1.07.2021r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021r. w zakresie 

stosowania ich w jednostkach kultury. 

• Zapoznanie uczestników szkolenia z Krajowym System e-Faktur (KSeF). 

• Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez JST po złożeniu nowych struktur JPK-v7M. 

• Poznanie czynności opodatkowanych w jednostce kultury. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Szkolenie dedykowane jest pracownikom budżetowym i samorządowym jednostek kultury, rozliczających podatek VAT 

w transakcjach krajowych i zagranicznych. 

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i 

księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona 

wykładowczyni akademicka i trenerka.

SZKOLENIE ON LINE 

13 grudnia 2021 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

I KARTA ZGŁOSZENIA 

Podatek vat. Istotne regulacje obowiązujące w 2021 i 2022 roku                                            

dla instytucji kultury 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on-line. 

 
13 grudnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 09:00-13:00  

  

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 

KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. (42) 307 32 38 biuro@frdl-lodz.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  

(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 

stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 

stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 

całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  
TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl 

lub do 8 grudnia 2021 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


