
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 
PRAWNYCH w 2019r. 

TERMIN: 

27 luty 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
CENTRUM BIUROWO-
SZKOLENIOWE MONIUSZKI 7 
ul. Moniuszki 7 

CENA: 450 PLN 

PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 

DO 20.02.2019 

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: 
 

Zmiany uchwalone przez sejm 23 października 2018 r. (wejdą  
w życie 1 stycznia 2019 r.) 

1. Nowe ograniczenia dotyczące kosztów nabycia i używania 
samochodów osobowych (amortyzacja, leasing, ubezpieczenie,  
nieodliczony VAT, pozostałe koszty). 

2. Obniżenie do 9% stawki podatku cit dla niektórych podatników, w tym 
warunki oraz ograniczenia związane z jej stosowaniem. 

3. Preferencje podatkowe związane z zatrzymaniem zysku w spółce, czyli 
prawo do obciążenia kosztów podatkowych kosztami, których podatnik 
faktycznie nie poniósł. 

4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania z urzędem skarbowym podatku 
u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz 
nierezydentów (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, niektóre 
usługi o charakterze niematerialnym). 

5. Korzystne zmiany dotyczące rozliczania strat podatkowych 
6. Nowa definicja „małego podatnika” 
7. Pierwsze regulacje dotyczące zasad opodatkowania obrotu walutami 

wirtualnymi (bitcoin itp.). 
8. Do którego źródła przychodów (zyski kapitałowe czy działalność 

operacyjna?) alokować przychody  z niektórych praw i wartości  
o charakterze niematerialnym i prawnym   – zmiana do art. 7b ust. 1 pkt 
6 ustawy cit   

9. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad potrącalności kosztów 
oraz ujmowania strat u podatników nabywających wierzytelności (w tym 
pakiety wierzytelności) w celu ich egzekucji lub odprzedaży. 

10. Ustalenie kosztów w przypadku zamiany wierzytelności na udziały  
w kapitale zakładowym (dotyczy podatników wnoszących aportem 
wkłady w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki oraz tzw. 
„wierzytelności  przychodowe”). 

11. Sposób ujęcia korekty cen transferowych (obniżenie lub 
podwyższenie przychodów lub kosztów podatkowych w celu 
utrzymania rynkowego charakteru transakcji z podmiotami 
powiązanymi). 

12.  Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

20.02.2019 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 


