
 

PODATEK VAT W 2023 R. W PODMIOTACH MEDYCZNYCH
 

Proponowane webinarium dedykowane jest pracownikom wystawiającym faktury w podmiotach 
medycznych, rozliczającym podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia 
wskażemy najważniejsze zmiany, ważne z punktu widzenia podmiotów medycznych, które zostaną 
wprowadzone w 2023 roku w zakresie podatku VAT jak i praktyczne aspekty stosowania Krajowego 
Systemu e-Faktur w zakresie wczytywania faktur i ich ściągania, a także rozróżniania faktur wystawionych 
w KFeS od pozostałych. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień prowadząca oprze się na 
przykładach praktycznych, dotyczących podmiotów medycznych. 

 

 Wyjaśnienie i omówienie zmian w wystawianiu faktur i ich zastosowanie w podmiocie medycznym, 
zmian w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz w rozliczaniu proporcji. 

 Przedstawienie korzyści i zagrożeń w zakresie grup VAT w podmiotach medycznych. 

 Omówienie ustawy i rozporządzenia o obniżonych stawkach. 

 Omówienie zmian w VAT w kontekście wystawiania faktur.  

 Wyjaśnienie czym jest faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur. 

 Możliwość konsultacji w wieloletnim praktykiem prowadzącym spotkanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ON LINE 
26 stycznia 2023 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiającym faktury w podmiotach medycznych

Doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości 
finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT dla podmiotów 
medycznych, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi zajęcia w 
tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak 
podatek Vat dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz samorządów.  Od kilku lat 
wysoko oceniany ekspert w FRDL.



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Podatek VAT w 2023 r. w podmiotach medycznych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on-line. 

 
26 stycznia 2023 r. Szkolenie w godzinach 09:00-13:00  

  

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu online z możliwością zadawania pytań,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków 
Jolanta Przejczowska, koordynator ds. szkoleń 

tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.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.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.mistia.org.pl lub mailem na szkolenia@mistia.org.pl do 23 stycznia 2023 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 ____________________________________ 
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