
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 
OSÓB PRAWNYCH W 2020r. 

 

Prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego CIT-8 za 2019r. 
 

TERMIN: 

17 marzec 2020 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
CENTRUM BIUROWO 
SZKOLENIOWE MONIUSZKI 7 
UL. Moniuszki 7 

CENA: 480 PLN 

PROMOCJA!!! 
380 PLN + 23% VAT 

DO 10.03.2020 

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. Dwa odrębne źródła przychodów: „zyski kapitałowe” oraz 
„pozostałe źródło”, w tym: 

a. jakie przychody i koszty należy zaliczyć do źródła „zyski 
kapitałowe” (m.in. do jakiego źródła przychodów zaliczać 
otrzymane odsetki oraz przychody ze sprzedaży 
wierzytelności)?, 

b. w jaki sposób ujmować oraz rozliczyć stratę podatkową, w tym 
stratę poniesioną przed 1 stycznia 2018 r.?, 

c. do jakiego źródła przychodów należy alokować przychody 
licencyjne pochodzące z praw autorskich oraz praw własności 
intelektualnej (np.  przychody z przeniesienia praw do 
programu komputerowego, patentu czy znaku towarowego)?, 

d. sposób alokacji kosztów pośrednich, których nie da się 
przyporządkować tylko do jednego źródła przychodów (np. 
ogólne koszty zarządu, marketingu czy koszty prowadzenia 
ksiąg rachunkowych). 

 
2. Ograniczenia kosztów podatkowych dotyczące kosztów 

finansowania dłużnego, w tym odsetek od zaciąganych 
pożyczek i kredytów ( art. 15c ustawy o CIT): 

a. Co należy rozumieć przez: „koszty finansowania dłużnego”, 
„przychody o charakterze odsetkowym” oraz „nadwyżkę 
kosztów finansowania dłużnego”, 

b. jak ustalić wynik podatkowy EBITDA, czyli wynik, 
wyznaczający poziom kosztów zaliczanych i niezaliczanych do 
kosztów podatkowych, 

c. niejednolita praktyka dotycząca ustalenia wysokości kosztów 
finansowania dłużnego, które podlegają wyłączeniu z kosztów  
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podatkowych, 
d. odsetki oraz inne koszty, zwiększające wartość początkową 

środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (np. 
inwestycja finansowana kredytem).  

 
3. Wydatki związane z zakupem i użytkowaniem 

samochodów osobowych. 
 

4.  Art. 15e ustawy o CIT, czyli ograniczenia limitujące koszty 
zakupu niektórych usług i praw o charakterze 
niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, 
reklamowych, czy praw autorskich): 

a. kogo dotyczą nowe ograniczenia?, 
b. zasady ustalania limitu wydatków niezaliczanych do kosztów, 
c. lista przypadków, w których ograniczenia kosztów  nie mają 

zastosowania. 
 

5.  Podatek dochodowy od przychodów z najmu, dzierżawy, 
leasingu budynków, będących środkiem trwałym 
podatnika – art. 24b ustawy o CIT 

a. stawka podatku, przedmiot i podstawa opodatkowania oraz 
terminy płatności, 

b. przypadki, w których podatek nie musi  być rozliczany, 
c. prawo do żądania zwrotu podatku po zakończeniu roku 

podatkowego. 
 

6. Zasady ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, 
w tym wierzytelności pochodzących z działalności 
operacyjnej podatnika. 
 

7. Pytania uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


