
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 

 
 

ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH 
CIT, PIT I W PODATKU VAT na 2017r. 

 

TERMIN: 
28 luty 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RYBNIK 
RYNICKI INKUBATOR 
TECHNOLOGICZNY 
Ul. Jankowicka 23/25 
 

CENA:430 PLN 
PROMOCJA!!! 
330 PLN + 23%VAT 
DO 21.02.2017 
 

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: 
 

I. Zmiany w przepisach podatkowych w podatku VAT: 
1. Rozszerzenie „odwrotnego obciążenia” na usługi budowlane 
2. Rozszerzenie  załącznika nr. 11 
3. Zaostrzenie przepisów dotyczących zarejestrowania i  wykreślenia 

podatników – nowe prawa i obowiązki dla organu podatkowego- 
możliwość wykreślania podatników  bez powiadomienia 

4. Zmiany w zakresie możliwości składania deklaracji i informacji 
podsumowujących   za okresy kwartalne 

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – powrót sankcji  30% i nowe 
20% oraz 100% sankcje VAT 

6. Nowe zasady dotyczące odpowiedzialności solidarnej 
7. Nowe zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni oraz ograniczenia  

w zwrotach 60-dniowych 
8. Pewne zmiany w zasadach rozliczania WNT 
9. Nowy limit dla zwolnienia podmiotowego 
10.Odpowiedzialność osób trzecich - pełnomocnika za rejestrację 

podatnika i jego ewentualne zaległości. 
11.Drobne zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych  
12.Kogo dotyczyć będzie obowiązek składania deklaracji wyłącznie  

w wersji elektronicznej.  
13.Obowiązek składania ewidencji zakupu i sprzedaży w wersji JPK – 

kogo dotyczy i jaki jest zakres składanych informacji 
 
II.Zmiany w przepisach podatkowych w roku 2017 w zakresie 
podatków  dochodowych. Zmiany w CIT oraz PIT: 
1. Wprowadzenie dwóch stawek opodatkowania CIT -    Nowa stawka 
podatku - 15% 
2.Nowe zasady dotyczące zaliczenia w koszty wydatków regulowanych  
w postaci gotówkowej – limit 15.000 zł 
3.Nowe zasady rozliczania kwoty wolnej –  
uzależnienie wartości kwoty wolnej od dochodów. 
4.Nowe zasady rozliczania cen transferowych – kogo dotyczą, jakie limity 
muszą być spełnione, czy dokumentacja musi być załączona do CIT 8?     
5.Zasady rozliczenia podatku u źródła 
6.Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania przy transakcji wymiany 
udziałów 
 
III.Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

21.02.2017 


