
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 
OSÓB PRAWNYCH NA 2020r. 

TERMIN: 

28 styczeń 2020 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 480 PLN 

PROMOCJA!!! 
380 PLN + 23% VAT 

DO 21.01.2020 

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: 

1. „Ulga na złe długi” 
 

a. Prawo do korekty podstawy opodatkowania dla podatników 
(wierzycieli) oczekujących na płatność, 

b. Nowe obowiązki dłużników zwlekających z uregulowaniem 
zapłaty,  

c. Jakie należności i zobowiązania wchodzą w zakres nowych 
przepisów?, 

d. Warunki, w tym ograniczenia stosowania nowych regulacji,  
e. przepisy przejściowe 

 
2. „Biała lista podatników vat” 

 

a. Skutki dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy 
(koszty i przychody podatkowe), 

b. Status podatkowy podatników wykazanych na białej liście, 
c. Rodzaje rachunków bankowych prowadzonych przez 

podatników, w tym tzw. rachunki wirtualne, cesyjne, 
powiernicze,  

d. Jak można uniknąć negatywnych skutków podatkowych, gdy 
przelew trafił na rachunek niewykazany na białej liście, 

e. Przepisy przejściowe. 
 

3. Mechanizm podzielonej płatności (MPP). 
 

a. Skutki rozliczenia płatności z naruszeniem mechanizmu 
podzielonej płatności (koszty uzyskania przychodów) 

b. Kiedy powstaje obowiązek oznaczenia faktury vat wyrazami 
„mechanizm podzielonej płatności” 

c. Formy rozliczenia płatności, a dotrzymanie obowiązku 
stosowania mechanizmu MPP (np. płatność kartą kredytową, 
przelewem z rachunku ROR, potrącenie wzajemnych 
należności), 

d. Przepisy przejściowe 
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4. Zyski zatrzymane w spółce.   

a. Korzyść podatkowa dedykowana spółkom, finansującym 
działalność z własnych środków finansowych, 

b. Co oznacza wniesienie dopłat oraz zatrzymanie przez 
wspólników zysku w spółce ( w tym zyski zatrzymanego  
w 2019 r.)? 

c. W jakiej wysokości i kiedy można obciążyć koszty podatkowe, 
a kiedy należy rozpoznać przychód? 

d. Wątpliwości związane z okresowym zakazem wypłaty 
diwidendy. 
 

5. „Mały podatnik”, a prawo do stosowania 9% stawki 
podatku 

 

a. Zmiana definicji małego podatnika, 
b. Jaki limit wysokości i jakie przychody mają wpływ na prawo do 

stosowania obniżonej stawki podatku?, 
c. W jakiej sytuacji i kiedy podatnik traci prawo do stosowania 

9% stawki podatku? 
 

6. Podatek u źródła (WHT).   
 

a. Głębokie zmiany w rozliczaniu podatku u źródła (WHT) przez 
płatników dokonujących określonych wypłat na rzecz 
podmiotów zagranicznych ( np. dywidendy, odsetki, należności 
licencyjne, usługi doradcze, reklamowe), 

b. Analiza porównawcza (stare i nowe przepisy), 
c. Zachowanie należytej staranności, jako podstawowy warunek 

stosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów 
nierezydentów, 

d. Pojęcie „rzeczywistego właściciela” należności oraz 
prowadzenia „rzeczywistej działalności gospodarczej”, 

e. Kiedy powstanie obowiązek stosowania krajowych (wyższych) 
stawek podatku, 

f. Procedura zwrotu podatku  przez organ podatkowy, 
g. W jakim przypadku można stosować stare, czyli łagodniejsze 

zasady opodatkowania nierezydentów (np. uzyskanie opinii o 
stosowaniu zwolnienia od podatku). 

7. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 

 

 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


