Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Omówienie najważniejszych zmian w podatkach dochodowych na rok
2019

Miejsce szkolenia:

Hotel Ambasador Premium, Kilińskiego 145 - Łódź

Godzina szkolenia:

09:00

Data szkolenia:

15.01.2019

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zmiany zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z korzystaniem z samochodów
osobowych w działalności gospodarczej:
amortyzacja samochodu osobowego,
koszty użytkowania samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych,
ubezpieczenie auta,
samochód w leasingu,
rozliczanie sprzedaży samochodu osobowego o znacznej wartości.
2. 9% stawka podatku CIT:
ograniczenia w stosowaniu preferencyjnej stawki,
rozliczenie roczne, kwota zaliczki na podatek.
3. Uszczegółowienie zasad ustalania kosztów podatkowych przy aporcie wierzytelności:
wierzytelność z tytułu pożyczki,
wierzytelność własna.
4. Opodatkowanie dochodu z wirtualnej waluty:
definicja pojęcia waluty wymienialnej, rozpoznanie źródła przychodu,
zasady rozliczania i moment wykazania kosztów uzyskania przychodu,
rozliczenie roczne.
5. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków – omówienie kogo i w jakich sytuacjach będzie
dotyczył obowiązek rozliczenia Exit tax.
6. Preferencyjne opodatkowanie dochodów z własności intelektualnej – omówienie czego dotyczy
Innovation box i na czym polega preferencja w rozliczaniu.
7. Uszczegółowienie zasad rozliczania kosztów nabycia wierzytelności (pakietu wierzytelności) w ustawach
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PIT/CIT.
8. Nowa zasada poboru podatku u źródła przy wypłatach powyżej dwóch milionów złotych:
oświadczenie i inne nowe obowiązki płatnika,
kto i kiedy może wystąpić o zwrot podatku.
9. Uproszczenia dla przedsiębiorców:
zmiana definicji małego podatnika,
zaliczenie do kosztów podatkowych kosztów pracy małżonka i dzieci,
zmiany w rozliczaniu straty podatkowej,
zmiany w obowiązkach informacyjnych (dotyczą zawiadomień w sprawie zaliczek kwartalnych i
uproszczonych, opodatkowania podatkiem liniowym, metod ustalania różnic kursowych, zmiany roku
podatkowego),
uproszczenie w rozliczaniu najmu prywatnego,
wspólne opodatkowanie z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
10. Sporządzenie e-PIT przez administrację skarbową:
zmiany w obowiązkach płatnika podatku PIT,
kto nie musi składać rozliczenia PIT za 2018 r.,
zmiany terminu składania zeznań dla podatników podatku PIT.
11. Odpłatne zbycie prywatnej nieruchomości:
zmiany w terminie rozliczania ulgi mieszkaniowej,
nieruchomość nabyta do wspólności majątkowej małżeńskiej,
nabycie w drodze spadku.
12. Wprowadzenie daniny solidarnościowej – PIT.
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, serwis kawowy.
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia
odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie szkolenia:

15.01.2019 09:00

Ilość godzin:
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Miejsce szkolenia:

Hotel Ambasador Premium, Kilińskiego 145 - Łódź

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:

590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:

725,70 zł
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