
 

 

 

 

 

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
PRAWNYCH 2020 

TERMIN: 

17 październik 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 460 PLN 

PROMOCJA!!! 
360 PLN + 23% VAT 

DO 10.10.2019 

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: 

I. Zmiany uchwalone: 
 

1. Szczególne regulacje dotyczące tzw. „złych długów”. 
 Nowe uprawnienia podatników (wierzycieli) oczekujących na 

płatność, 
 Nowe obowiązki dłużników, zwlekających z uregulowaniem 

zapłaty,  
 Zasady stosowania nowych przepisów. 

 
2. Nowe ograniczenia  prawa do kosztów podatkowych. 
 tzw. „biała lista podatników vat” i co z tego wynika, 
 skutki dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy 
 skutki stosowania mechanizmu podzielonej płatności w podatku 

vat (tzw. split payment) w świetle przepisów o podatku 
dochodowym. 

 
3. Korzyści podatkowe związane z zatrzymaniem zysku w spółce:   
 skutki dopłat wnoszonych przez wspólników oraz zysków 

przeznaczonych przez zgromadzenie wspólników na rozwój 
spółki, 

 warunki (w tym ograniczenia) stosowania preferencyjnych zasad, 
 co oznacza zatrzymanie zysku w spółce w 2019 r.? 

 
4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła (WHT) 

przez płatników dokonujących wypłat na rzecz podmiotów 
zagranicznych ( w tym: dywidendy, odsetki, należności 
licencyjne, usługi doradcze, reklamowe): 

 Zachowanie należytej staranności jako podstawowy warunek 
stosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów 
nierezydentów, 

 Pojęcie „rzeczywistego właściciela” należności, 
 Kiedy powstanie obowiązek stosowania krajowych (wyższych) 

stawek podatku, 

PROMOCJA DLA 
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UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

 Procedura zwrotu podatku  przez organ podatkowy, 
 Uniknięcie obowiązku poboru podatku, w tym zastosowanie 

preferencyjnych stawek opodatkowania. 
 

5. Nowa definicja „małego podatnika” i jej wpływ na prawo do 
stosowania obniżonej  9% stawki podatku cit. 
 

6. Zmiany w zakresie sposobu składania sprawozdań finansowych 
 

II.   Zmiany projektowane: 
 

1. Zmiany związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, 
ograniczające wyprowadzanie zysku za granicę oraz 
przeciwdziałające erozji podstawy opodatkowania. 

 Kogo dotyczą zmiany? 
 Pojęcie struktur hybrydowych, 
 Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych przez przepisy 

podatkowe różnych państw, 
 Tzw. „odliczenie podwójne” i „odliczenie bez rozpoznania 

przychodu” - kolejne ograniczenie prawa do kosztów 
podatkowych.  

III.  Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


