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PIT, CIT, VAT - co nas czeka w 2019r.
Data i miejsce szkolenia: 23 styczeń 2019r., godz. 9:0-13:30, Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel
Mikulski.
Prowadzący: Bronisława Jastrzębska - mgr ekonomii, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię
podatkową, były pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uczestnik programu
doktoranckiego we Francji (Lyon) z dziedziny zarządzania strategicznego, współautorka książek, artykułów
oraz doświadczony wykładowca na szkoleniach o tematyce podatkowej.

Program szkolenia:
I.

9)

Zmiany w PIT i CIT
Nowe zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi:
a. amortyzacja,
b. opłaty leasingowe, czynsze najmu,
c. składki na ubezpieczenie,
d. koszty eksploatacyjne.
Nowe zasady rozliczania straty.
Zmiana terminów zgłaszania wyboru:
a. podatku liniowego,
b. sposobu płacenia zaliczek,
c. roku podatkowego innego niż kalendarzowy,
d. metody księgowej liczenia różnic kursowych,
e. uwzględniania zaliczek jako przychód.
Praca małżonka i małoletnich dzieci wspólników spółek osobowych jako koszt podatkowy –
nowe zasady w PIT i CIT !
Nowe zwolnienie odszkodowań za szkody w środku trwałym.
Nowy podatek od przychodów z budynków oddanych w najem.
Zasady stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%
Skrócenie terminu przesyłania przez płatników Informacji PIT-11 i PIT-8C do naczelnika
urzędu skarbowego.
Nowe zasady sporządzenia zeznania podatkowego PIT podatnika przez organ podatkowy.

II.
1)
2)
3)
4)

Zmiany w VAT
Zmiany dotyczące ulgi na złe długi.
Zasady opodatkowania bonów.
Nowe zasady ustalania powiązań podatników.
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania poprzez kasy.

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Cena szkolenia: 360 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową,
lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.
(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT)
Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając kartę
zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem na nr: 32/720 24 24.
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