PROMOCJA
DLA ZGŁOSZEŃ DO
12.02.2019

UPOMINEK DLA
KAŻDEGO
UCZESTNIKA

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH
Zmiany w drukach PIT
TERMIN:
19 luty 2019 r.
godz. 10:00

MIEJSCE:
RZESZÓW WOJEWÓDZKI
DOM KULTURY
UL. Stefana Okrzei 7
CENA: 450 PLN

PROMOCJA!!!
350 PLN + 23% VAT
DO 12.02.2019
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. Wybitny ekspert
i specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Wykładowca
i
trener
współpracujący
z największymi firmami szkoleniowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nowo uchwalone zmiany w podatku dochodowym na lata
2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika
dotyczące m.in.:
- zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie
( szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2,11,8C,R,
4R,8AR )
- omówienie nowych zasad składania zeznań podatkowych
oraz terminów na zwroty nadpłat z nich wynikających.
2. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy
opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji
przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego
( 8,5 % )
- wybrane zwolnienia podatkowe mi. In. Dotyczące
"ulgi mieszkaniowej"
- omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem
do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych
z używaniem samochodów osobowych
- zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania
certyfikatem rezydencji Podatkowej.
3. Podatek u źródła w kontekście nowych obowiązków płatnika
związanych z wypłatami dla nie rezydentów – w tym zmiany
w zakresie sposobu poboru tego podatku - omówienie
najważniejszych elementów nowych przepisów.
4. Podatek od niezrealizowanych zysków ( podatek z tytułu wyjścia )
- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
5. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej
zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych
– omówienie.

ZAPRASZAMY

6. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa
dotyczące m. in:
- definicji korzyści podatkowej
- sztuczności działania
- ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych
w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania
- zmiany dotyczące mocy ochronnej interpretacji ogólnych
oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania
- dopuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania wobec płatników oraz dodatkowego
zobowiązania podatkowego wobec nich
- zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii
zabezpieczającej.
- postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania
opodatkowania – główne zasady.
7. Omówienie zmian ,które weszły w życie 2018 r. ze szczególnym
uwzględnienie kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich.
8. Działalność nierejestrowa ( art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców )
w kontekście podatkowo-składkowym- wybrane problemy.
9. Nowe interpretacje podatkowe.
10. Pytania i odpowiedzi, w tym na zagadnienia nie poruszone
w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika

ZAPRASZAMY

