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  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 
 - najnowsze zmiany na 2017 r. bieżące problemy, w tym prezentacja 

różnic między podatkowym a bilansowym ujęciem kosztów i przychodów 
na praktycznych przykładach 

 
TERMIN: 
27 październik 2016 r.  godz. 10:00 
MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII ul. Rynek Główny 14 
CENA: 410 PLN PROMOCJA!!! 310 PLN + 23% VAT DO 20.10.2016 
 

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

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

PROWADZĄCY  –  pracownik Ministerstwa Finansów. Obecnie niezależny 
ekspert i doradca w zakresie podatku  dochodowego od osób prawnych, autor licznych publikacji z tego zakresu.  Wykładowca 
na licznych kursach i szkoleniach. 
 PROGRAM SZKOLENIA: 

 
            Wśród nowości na uwagę zasługuje zmiana ograniczająca prawo do 
zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, jeśli rozliczenie 
zobowiązań, następuje w gotówce. Ponadto niektórzy podatnicy będą mogli 
od nowego roku stosować obniżoną do 15% stawkę podatku. Ważna 
zmiana dotyczyć będzie również wspólników spółek kapitałowych oraz spółki 
komandytowo-akcyjnej. 

Celem szkolenia jest prezentacja różnic oraz podobieństw miedzy 
podatkowym a bilansowym ujmowaniem przychodów oraz kosztów ich 
uzyskania na praktycznych przykładach.   
 I. Zmiany na 2017 r. 

1. Nowe ograniczenie prawa do zaliczania wydatków do 
kosztów podatkowych, uzależnione od formy dokonania 
płatności – ograniczenie płatności dokonywanych za 
gotówkę. 

2. Wprowadzenie dla niektórych podatników obniżonej stawki 
podatku CIT oraz warunki jej stosowania. 

3. Istotna zmiana dotycząca zasad opodatkowania wkładów 
niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki i spółdzielni 
oraz sprzedaży udziałów (akcji) posiadanych w tych 
podmiotach. 

4. Co to znaczy „dochód uzyskany na terytorium Polski”? – 
ważna zmiana dla spółek pobierających podatek u źródła 
(WHT) od niektórych należności (np. odsetki, należności 
licencyjne, niektóre usługi niematerialne), wypłacanych 
kontrahentom zagranicznym. 

5. Wprowadzenie klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania 
w aspekcie ryzyka związanego z utratą korzyści 
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podatkowych w podatku dochodowym, na skutek 
wykorzystywania sztucznych konstrukcji prawnych. 

 
II. Bieżące problemy podatkowe, w tym prezentacja 

różnic oraz podobieństw miedzy podatkowym a 
bilansowym ujmowaniem przychodów oraz 
kosztów ich uzyskania. 

1. Zmiana podejścia organów podatkowych w stosunku do 
niektórych wydatków na reprezentację.  

2. Przełomowa zmiana podejścia do kwestii zaliczania do 
kosztów wynagrodzeń pracowników, finansowanych z zysku 
po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

3. Reguły dokonywania korekty przychodów i kosztów (rabat, 
zwrot towaru, inne przyczyny korekty). 

4. Jaką wartość odsetek od pożyczek można zaliczyć do 
kosztów podatkowych  w ramach tzw. niedostatecznej 
kapitalizacji (pożyczki od wspólników kwalifikowanych)? 

5. Wybrane problemy dotyczące ustalania daty uzyskania 
przychodu oraz momentu ujęcia wydatku w kosztach. 

6. Koszty dotyczące niektórych wydatków związanych z 
wykorzystywaniem samochodów osobowych, np. czynsz za 
najem. 

7. Certyfikat rezydencji podatkowej w aspekcie poboru podatku 
u źródła od niektórych dochodów firm zagranicznych, np. 
pobór podatku od biletów lotniczych. 

III. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. 
  
      Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


