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PRZYGOTOWANIE WNIOSKU VAT-REF OD PODSTAW 
SZKOLENIE PRAKTYCZNE 

 
Data szkolenia:     2.grudnia 2014 r. (wtorek) lub 4.grudnia (czwartek) 
Czas trwania szkolenia:    6 godzin, od 9:00 do 16:00 z przerwami 
 
Miejsce szkolenia:     siedziba VAT-REF.INFO.PL Sp. z o.o., Chorzów,  
      ul. Długa 68/2 (woj. śląskie) 
Maksymalna liczba uczestników:   6 osób 
 
Prelegent:      doradca podatkowy Golly Roman, nr wpisu 05850,  
      wieloletni praktyk, autor publikacji książkowych i  
      elektronicznych 
Organizator:     Firma Rachunkowa "Manager" Golly Roman 
 
Koszt:      350,00 zł netto (w cenę wliczone materiały   
      szkoleniowe, kawa, herbata, poczęstunek) 
 
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat Ukończenia Szkolenia. 
 
Ramowy program szkolenia: 
 
I. Teoria (4 godziny) 

1. podstawowe akty prawne regulujące procedurę VAT-REF, 
2. kto, kiedy i gdzie może wnioskować o zwrot VAT, 
3. ogólny opis całej procedury VAT-REFUND, od złożenia wniosku aż po wydanie decyzji, 
4. budowa wniosku VAT-REF, 
5. okresy i terminy zwrotu VAT, 
6. pełnomocnik w postępowaniu VAT-REFUND, 
7. omówienie Preferencji Państw Zwrotu, 
8. omówienie zasad stosowania i znaczenie kodów i podkodów we wniosku VAT-REF, 
9. wymagania dotyczące skanów dokumentów źródłowych oraz dobór oprogramowania i skanera, 
10. zasady i przypadki szczególne dołączania skanów do wniosku VAT-REF, 
11. zasady i procedura wysyłki wniosku VAT-REF, 
12. zasady i informacje otrzymywane drogą elektroniczną z systemu VAT-REFUND z Polski oraz 

Państw Zwrotu, 
13. zasady składania korekty wniosku VAT-REF, 
14. omówienie kodów błędów generowanych przez system VAT-REFUND, 
15. terminy i zasady przekazywania informacji dodatkowych do Państw Zwrotu, 
16. decyzja Państwa Zwrotu i możliwości odwoławcze. 
 
II. Praktyka (2 godziny) 
1. praktyczne przygotowanie od podstaw wniosku o zwrot VAT do Niemiec, 
2. zasady nazewnictwa dołączanych plików i archiwum ZIP, 
3. zasady weryfikacji wniosku VAT-REF, 
4. wysyłka wniosku VAT-REF. 
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 


