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Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub 

00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607  
tel. 607 744 074, 607 744 002 
www.szkolenia-prawne.pl 

  
 

 

Zapraszamy na szkolenie 

„Prawo podatkowe dla prawników – zagadnienia ogólne i VAT” 

Szkolenie online, 20 kwietnia 2022 r. 

 

Program szkolenia: 

 

1. Prawo podatkowe to też prawo ale… najważniejsze informacje o specyfice i praktyce 

stosowania praw podatkowego.  

2. Rodzaje podatków – najważniejsze informacje i różnice. 

3. Podstawowe pojęcia i zasady podatkowe, które każdy prawnik (nawet nie podatkowiec) 

powinien znać. 

4. Autonomia prawa podatkowego i jej znaczenie w praktyce. 

5. Znaczenie Ordynacji podatkowej. 

6. Interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne, objaśnienie i inne quasi źródła prawa.  

7. Istota poszczególnych podatków i ich znaczenie w działalności gospodarczej.  

8. Podatkowe aspekty przygotowania i opiniowania umów cywilnoprawnych.  

9. Podatek od towarów i usług: 

a. Czynności opodatkowane, 

b. Czynności dokonane z naruszeniem prawa a jednak opodatkowane,  

c. Świadczenia krajowe i w obrocie międzynarodowym, 

d. Świadczenia odpłatne a nieodpłatne w VAT, 

e. Podatnik VAT,  

f. Nabywca jako podatnik VAT, 

g. Obowiązek podatkowy,  

h. Podstawa opodatkowania,  

i. Stawki VAT, 

j. Zasady korygowania,   

k. Fakturowanie.  

10. Relacja VAT do PCC. 

11. Podsumowanie najważniejszych zagadnień o podatku od wartości dodanej.  
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Szkolenie poprowadzi: Radosław Kowalski 

Prawnik, doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej prezes 

zarządu spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami 

pośrednimi, bezpośrednimi, gospodarczymi oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i 

sądami administracyjnymi, a także w windykacji należności i jej implikacji podatkowych. Autor 

licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, windykacji należności. 

Doświadczony trener z zakresu podatków i windykacji. Prowadzi liczne szkolenia i kursy dla biznesu i 

administracji publicznej, współpracuje z największymi firmami szkoleniowymi, szkolił największe 

przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 20 kwietnia 2022 r., w godzinach 10:00 – 16:00 

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online. 

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków 
publicznych. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat 

ukończenia szkolenia. 

Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia 

(skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: 

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 12 kwietnia 2022 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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