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JEDNOLITY PLIK KONTROLNY 
 

TERMIN: 
7 wrzesień 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
 

CENA:410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23%VAT 
DO 31.08.2016 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec z 
kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 
 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Jednolity Plik Kontrolny, zasady stosowania: 

 prowadzenie ksiąg podatkowych przy użyciu 
programów komputerowych, 

 przekazanie ksiąg oraz dowodów księgowych w formie 
elektronicznej, 

 sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg 
oraz dowodów księgowych w postaci elektroniczne oraz 
wymagania techniczne, 

 wdrożenie JPK w ciągu roku obrotowego, 

 dane za okresy sprzed 1 lipca 2016 r, 
  podział na dużych, średnich i małych przedsiębiorców  

i terminy wdrożenia JPK, 

  jak chronione będą dane osobowe podczas 
przesyłania danych w JPK? 

  praktyczne problemy związane z wprowadzeniem JPK, 

  JPK w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa 
Finansów. 

2. Najważniejsze zmiany w zakresie wydawania 
indywidualnych interpretacji przepisów prawa 
podatkowego: 

 przyznanie upoważnienia dyrektorowi Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej w zakresie zmiany, stwierdzenia 
wygaśnięcia, uchylenia interpretacji indywidualnych 
oraz do zmiany i uchylania postanowień w przedmiocie 
stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku, 
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 wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem  
o interpretację podatkową przez dwóch lub więcej 
zainteresowanych uczestniczących w tym samym 
stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, 

 wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem  
o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowych 
przez zamawiającego, 

 interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu 
elektronicznego, 

 skarga na indywidualną interpretację przepisów prawa 
podatkowego od dnia 15 sierpnia 2015 r. 

3. Odsetki za zwłokę po zmianach od stycznia 2016: 
 wprowadzenie obniżonej stawki odsetek za zwłokę  

w wysokości 50%, 
 wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę 

w wysokości 150%. 
4. Wprowadzenie do ustaw podatkowych klauzuli o unikaniu 
opodatkowania  – zmiany od lipca 2016 r. 
5. Zmiany dotyczące rozliczania korekt w podatku CIT i PIT 
wprowadzone od 01.01.2016 roku. 
6. Pełnomocnictwo- zmiany w ustanawianiu od 1 lipca 2016 
roku: 

 rodzaje pełnomocnictw, 
 forma pełnomocnictwa, 
 elementy pełnomocnictwa oraz jego zakres, 
 centralny rejestr Pełnomocnictw. 

7. Pytania uczestników.  
 

 

 

 

 
Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


