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Zmiany w CIT obowiązujące od 1 stycznia 2018r. i 1 stycznia 2019r.
oraz projektowane zmiany w VAT mające wejść w życie w 2019r.

Data i miejsce szkolenia: 5 marzec 2019r., godz. 9:00, Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski.
Prowadzący: Mariusz Jabłoński – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad

Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział
podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku
od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia.
Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters
Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe z zakresu podatku VAT
użytkowników Vademecum Głównego Księgowego).
Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu
prawa podatkowego.

Program szkolenia:

I. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.
1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018r. w świetle najnowszych wyroków i
interpretacji indywidualnych:
a. wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych,
b. ograniczenie możliwości odliczania odsetek – niedostateczna kapitalizacja,
c. ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych,
d. minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych oraz zmiana tzw.
minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających
nieruchomości komercyjne na podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego
będącego budynkiem.
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2. Zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2019r.:
a. wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%,
b. wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez
zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest
deduction – NID),
c. zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej
działalności,
d. określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z
konwersją długu na kapitał,
e. wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów
z walut wirtualnych,
f. wprowadzenie nowej ulgi podatkowej (innovation box),
g. podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę (exit tax),
h. zmiany w zakresie podmiotów powiązanych i dokumentacji cen transferowych,
i. zmiany w zakresie podatku u źródła,
j. zmiana szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych,
k. zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i
gospodarczym.

II. Zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie w 2019 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zmiany w zasadach opodatkowania bonów (voucherów)
Modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT.
Doprecyzowanie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT.
Wyłączenie niektórych grup podatników ze zwolnienia podmiotowego.
Zmiany w zakresie sankcji podatkowych.
Zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej.
Wprowadzenie kas fiskalnych on-line (terminy, zasady, obowiązki).
Zapowiedzi zmian w zakresie stawek VAT oraz likwidacji deklaracji VAT i zastąpienia ich
plikami JPK_VDEK.

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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