WA-51/11/2006

Rzeszów, dnia 5 września 2006 r.

Pani, Pan
Marszałek,
Starosta,
Wójt, Burmistrz, Prezydent

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uprzejmie zaprasza na szkolenie nt. „Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem specyfiki działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.
Szkolenie prowadzić będą pp. Agnieszka Dziura i Mariola Kustra – pracownicy Izby
Skarbowej w Rzeszowie.
Termin szkolenia: 20 września 2006 r. w godz. 9.30 -15.00.
Miejsce szkolenia: Rzeszów, Al. Cieplińskiego 2, Hotel Rzeszów – sala konferencyjna (parter).
Koszt szkolenia: 180 zł od osoby płatne przed szkoleniem na rachunek dochodów
własnych RIO w Rzeszowie 95101015280015571391500000 NBP O/Okręgowy Rzeszów. Cena obejmuje: wykłady, lunch i serwis kawowy.
Prosimy o nadsyłanie pytań przed szkoleniem na adres: d.grzebyk@rzeszow.rio.gov.pl
Uczestników szkolenia proszę zgłaszać do dnia 15 września 2006 r. – tel.
(017) 85 900 50(51, 52) w. 123 lub bezpośredni 85 900 46.
Ilość miejsc ograniczona.

Program szkolenia w załączeniu.

Zastępca Prezesa
mgr Anna Trałka

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI DZIAŁAŃ
PODEJMOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Czynności niepodlegające opodatkowaniu z uwagi na brak odpłatności:
– darowizny oraz usługi świadczone nieodpłatnie,
– działalność socjalna pracodawcy.
2. Podatnik:
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich urzędy,
- rejestracja,
- czynności w ramach umów zlecenia lub umów o wykonanie dzieła,
- wyłączenia dotyczące organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie realizowanych zadań, nałoŜonych odrębnymi przepisami (udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów osobistych itp...)
- zwolnienie dotyczące jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywanych
zadań publicznych, nałoŜonych odrębnymi przepisami.
3. Obrót gruntami i budynkami:
– sprzedaŜ i zamiana nieruchomości,
– stawki oraz podstawa opodatkowania,
– uŜytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu uŜytkowania wieczystego, moment powstania
obowiązku podatkowego,
– przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, przeniesienie
własności na rzecz uŜytkownika wieczystego,
– przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe,
– trwały zarząd,
– najem i dzierŜawa,
– wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
4. Inne praktyczne problemy związane z działaniami podejmowanymi przez jednostki
samorządu terytorialnego:
– czynności wykonywane przez gospodarstwa pomocnicze, jednostki budŜetowe oraz
zakłady budŜetowe,
– opłata „przyłączeniowa”, opłata za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, opłaty za „warunki techniczne odbioru ścieków i dostawy wody”, opłata targowa, opłata cmentarna, specyfikacja zamówień publicznych,
– odliczanie podatku w związku z nakładami finansowanymi ze środków unijnych.
4. Ulga za złe długi:
– zakres stosowania ulgi,
– rozliczenie ulgi.
5. Planowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.

