Zwiększ budżet swojej jednostki poprzez optymalizację podatku VAT!

Zarządzanie podatkiem VAT przez JST
- odzyskaj / odliczaj VAT
- przeznacz środki na inne przedsięwzięcie
- nie stresuj się podczas kontroli projektów
- realizuj przedsięwzięcia optymalnie

Szkolenie dla:
- wójtów, burmistrzów, prezydentów
- skarbników
- sekretarzy
- współpracowników realizujących
i rozliczających inwestycje

Wrocław, 20 listopada 2012 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt:
Monika Przeniosło – tel. +48 60-789-04-05, monikaprzenioslo@instytut.biz

ORGANIZATORZY:

www.instytut.biz

www.afo.pl

Program Szkolenia:
10:00 – 11:30
Proces zarządzania VAT w samorządzie
Podstawy prawne dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego oraz zwrotu VAT
Skutki zmiany kwalifikowalności VAT w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych
12:00 – 13:00
Skutki finansowe zwrotu VAT dla budżetu JST
Możliwości pozyskania środków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 a kwestia VAT
13:00 – 14:00
Panel dyskusyjny przedstawiciel RIO i jednostek samorządu terytorialnego (w trakcie ustaleń)

Zarządzanie podatkiem VAT przez JST
Powody dla których warto wziąć udział w Szkoleniu:
Nauczymy Państwa zasad odzyskiwania i dokonywania odliczeń VAT.
Niewykorzystanie możliwości odzyskania VAT to potencjalna strata środków publicznych, skutkująca
naruszeniem dyscypliny finansów.
Brak ubiegania się o zwrot VAT nie gwarantuje jego kwalifikowalności w projekcie finansowanym ze źródeł
zewnętrznych.
Dowiecie się Państwo czy prawidłowo realizujecie i rozliczacie inwestycje.
Odpowiednia konstrukcja przedsięwzięcia na etapie jego planowania pozwoli na zoptymalizowanie jego
kosztów oraz ułatwi realizację i rozliczenie.
Wymienicie Państwo informacje w zakresie doświadczeń z rozliczania i kontroli projektów.

Prowadzący:
Ireneusz Ratuszniak – ekspert ds. funduszy Unii Europejskiej. Dyrektor Instytutu Zarządzania i Samorządności.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych
i Społecznych. Autor wielu opracowań o charakterze strategicznym.
Od 1999 do 2011 Dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
odpowiedzialny za programowanie, wdrażanie i zarządzaniem ZPORR oraz RPO WD 2007-2013.
Waldemar Szewc – absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
specjalności: ekonometria i statystyka. Doradca Podatkowy (nr wpisu na listę 04672). Właściciel Kancelarii
Doradztwa Podatkowego "A.F.O.", świadczącej usługi doradztwa podatkowego oraz usługi z zakresu
rachunkowości i zarządzania finansami. Rezydent Sekcji Firm Doradczych przy Dolnośląskiej Izbie
Gospodarczej. Autor wielu projektów konsultingowo-edukacyjnych na rzecz przedsiębiorstw prywatnych
i kancelarii doradztwa podatkowego oraz szeregu publikacji i artykułów dotyczących problematyki podatków,
rachunkowości, zarządzania finansami, etyki w doradztwie podatkowym oraz rozwoju produktów doradztwa
podatkowego a także efektywności organizacyjnej kancelarii doradztwa podatkowego. Prowadzi wykłady
w ww. zakresie dla doradców podatkowych i przedsiębiorców.
Monika Przeniosło – ekspert ds. projektów. Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Samorządności. Od 2004
do 2011 Dyrektorka Wydziału w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialna za
programowanie, wdrażanie i zarządzanie PIW INTERREG IIIA oraz Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej wdrażane na Dolnym Śląsku. Menadżer wielu projektów finansowanych ze środków EFRR, EFS
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i funduszy krajowych. Praktyk w realizacji zamówień publicznych
w projektach.

