
  

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

PODATKOWY HELPDESK 2023 - przekrojowe szkolenie ze zmian

podatkowych 2022/2023

Lata 2021-2023 to bardzo dynamiczne zmiany prawnopodatkowe. Podczas spotkania usystematyzujemy i ocenimy

zmiany podatkowe ważne dla Twojego biznesu i dla Twoich klientów. Zagadnienia, które poruszymy dotyczą VAT,

CIT, PIT, reorganizacji i nowych możliwości stosowania ulg i zwolnień, ale też nowych instrumentów

uszczelniających podatki. Nic nie umknie Twojej uwadze.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, kadry menadżerskiej, przedsiębiorców, doradców podatkowych i

miłośników podatków.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. VAT:

Nowy okres obowiązywania zasad split payment.

Nowy plik JPK_V7M - zasady korekty i czynny żal.

Pakiet SLIM VAT 1-2-3.

Zmiany dotycząca fakturowania od 2022 r. (obowiązkowe elementy faktur).

Grupy VAT.

Opcja VAT dla usług finansowych.

Tarcza antyinflacyjna VAT.

Faktury ustrukturyzowane - wszystko, co musisz wiedzieć.

2. CIT:

Koszty finansowania dłużnego - art. 15c uCIT.

Minimalny podatek dochodowy - kogo będzie obowiązywał i na jakich zasadach oraz od kiedy?

Ukryte dywidendy - zasady ogólne i CIT estoński.

Likwidacja art. 15e ustawy CIT - praktyczne konsekwencje.

Transakcje z rajami podatkowymi - czy trzeba przygotowywać dokumentację cen transferowych?

Ostateczne zasady poboru i płatności podatku u źródła.

Podatkowe grupy kapitałowe i reżim holdingowy.

JPK_CIT i JPK_PIT.

Zniesienie stanu epidemii - aspekty podatkowe.

Przegląd przepisów o nowych ulgach podatkowych.

Rozliczenie samochodów osobowych i nieruchomości.

3. PIT:

Zmiany wprowadzone w trakcie 2022 r.

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika a obowiązek zwiększenia przychodu w PIT - praktyczne
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przykłady.

Zwolnienia podatkowe.

Wynagrodzenie wspólnika - rozliczenie podatkowe.

Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.

Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.

Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie

zaliczki.

Nowe terminy rocznego PIT.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 690,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

848,70 zł
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