Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Meritum podatkowe 2021
Rok 2021 r. to ogrom zmian podatkowych - zarówno z zakresu podatków dochodowych, jak i VAT. Wprowadzone
zostają także nowe podatki i nowe narzędzia polityki fiskalnej. Zapraszamy Państwa na profesjonalne, praktyczne i
konkretne szkolenie podatkowe ze zmian prawnopodatkowych na 2021 r. Podczas szkolenia omówione zostaną
przepisy obowiązujące w 2021 r. oraz najważniejsze rozstrzygnięcia sądowe i interpretacyjne.
Szkolenie Meritum podatkowe 2021 adresowane jest do biur rachunkowych, doradców podatkowych, biegłych
rewidentów, prawników, głównych księgowych i samodzielnych księgowych, dyrektorów finansowych,
przedsiębiorców, studentów prawa i administracji oraz miłośników prawa podatkowego.

Harmonogram:
08:30 – logowanie uczestników
09:00 – I część szkolenia
10.30 – przerwa (15 minut)
10.45 – II część szkolenia
12:30 – przerwa (15 minut)
12:45 – III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
Część I - rozliczenie podatku dochodowego w 2021 r.:
1. Mały podatnik i stawka 9% CIT od 2021 r.
2. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych CIT.
3. Prosta spółka akcyjna.
4. Podatek estoński.
5. Struktury hybrydowe.
6. Podatek u źródła do 2021 r.
7. Biała lista kont w 2021 r.
8. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.
9. Ulga abolicyjna od 2021 r.
10. Zmiany w dokumentacji cen transferowych.
11. Najważniejsze rozstrzygnięcia interpretacyjne i sądowe w 2020 r.
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Część II - rozliczenie podatku od towarów i usług:
1. SLIM VAT.
2. Struktury JPK - aspekty problemowe i praktyczne rozwiązania.
3. VAT e-commerce od 2021 r.
4. Rozliczenie VAT po BREXIT.
5. Ulga na złe długi w 2021 r.
Część III - pozostałe zmiany:
1. Podatek od sprzedaży detalicznej.
2. Podatek cukrowy i podatek alkoholowy.
3. Umowy o dzieło od 2021 r.
Forma szkolenia:

Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:

490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:

602,70 zł
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