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ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 
PRAWNYCH w 2017r. oraz 2018r. 

modyfikacja przepisów, nowe źródło przychodów, nowe ograniczenia 
 

TERMIN: 

20 październik 2017 r.  
godz. 10:00 
MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 430 PLN 
PROMOCJA!!! 
330 PLN + 23% VAT 
DO 13.10.2017 
 

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: 
 

I.  Zmiany planowane na 2018 r. 

1. Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków 
kapitałowych, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła 
z  wynikiem na działalności operacyjnej. 

2. Całkowita zmiana przepisów ograniczających wysokość 
odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych (dotyczy kosztów 
finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek zaciąganych 
w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji”). 

3. Nowe ograniczenia limitujące koszty związane z zakupem 
niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. zakup usług 
doradczych, księgowych, badania rynku, korzystania ze znaku 
towarowego). 

4. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie 
Podatkowych Grup Kapitałowych. 

5. Doprecyzowanie pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania 
przychodów” w kontekście zasad potrącalności tzw. kosztów 
pośrednich (bardzo ważna zmiana dla wszystkich podatników 
prowadzących księgi rachunkowe). 

6. Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot 
stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy 
nagród i premii na rzecz pracowników finansowanych z zysku po 
opodatkowaniu). 

7. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów 
podatkowych. 
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8. Doprecyzowanie przepisów regulujących zasady ustalania 
kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia 
wierzytelności (w tym jej aportu do spółki), dokonywania związku 
z nią odpisów aktualizujących ich wartość oraz  
w przypadku jej umorzenia (np. jak ustalić koszt przy sprzedaży 
wierzytelności własnej, czy kosztem tym może być np. podatek 
VAT?). 

9. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych  
i sporządzania ich dokumentacji, w przypadku podmiotów 
kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, np. gminy. 

10.Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego  
w przypadku podatników posiadających nieruchomości 
komercyjne o dużej wartości. 

11.Modyfikacja zasad ustalania przychodu z odpłatnego zbycia  
rzeczy lub praw majątkowych (w tym rozciągnięcie tych zasad 
na przypadki przekazań nieodpłatnych). 

II. Zmiany uchwalone i obowiązujące w 2017 r. 

1. Omówienie zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej 
dotyczącej zakupu nowych środków trwałych, w tym: 

a. Kogo dotyczy ulga oraz jakich środków trwałych i do jakiej 
wysokości przysługuje jednorazowe odliczenie w koszty 
wydatków z tym związanych, 

b. zaliczki na poczet zakupu środków trwałych po raz pierwszy 
w kosztach uzyskania przychodu. 

2. Korzystna zmiana dotycząca obowiązku potrącenia podatku 
u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych 
przewoźników (związana m. in. z kosztami delegacji 
zagranicznych pracowników, członków zarządu) 

III. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 

 

 

 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


