Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Podatek dochodowy od osób prawnych - omówienie zmian
wprowadzonych w latach 2018-2019

Rozpędzona karuzela ze zmianami przepisów podatkowych nie zwalnia – od 2019r. ustawodawca wprowadza do
ustawy CIT kolejną grupę nowych przepisów oraz nowelizuje przepisy dotychczas obowiązujące. Zakres zmian jest
niezwykle szeroki, a czasu na zapoznanie się z nimi i ich wdrożenie jest bardzo mało. Szkolenie ma na celu
uporządkowanie tego legislacyjnego chaosu – omówienie tego, co naprawdę ważne i zwrócenie uwagi na to, co się
zmienia. Dodatkowo będą omówione przepisy, które po raz pierwszy będą zastosowane w rozliczeniu rocznym
podatku za 2018r. Do prezentacji tematu będą wykorzystane przykłady praktyczne, objaśnienia i interpretacje
podatkowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Miejsce szkolenia:

Hotel WILEŃSKI, ul. Knosały 5 - Olsztyn

Godzina szkolenia:

09:00

Data szkolenia:

15.01.2019

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Rozliczenie za 2018r.:
1. Dwa źródła dochodów – zasada wyodrębnienia przychodów i kosztów podatkowych.
2. Koszty usług niematerialnych i wydatki ponoszone na niektóre wartości niematerialne i prawne – ustalenie
kwot, które można zaliczyć do kosztów podatkowych w roku 2018 lub w latach następnych.
3. Koszty finansowania dłużnego – jak ustalić kwoty objęte limitem oraz część wydatków, którą można zaliczyć
do kosztów podatkowych
4. Ograniczenie związane z zaliczenie do kosztów podatkowych należności nie zapłaconych.
5. Podatek minimalny – ustalenie podstawy opodatkowania, możliwość zwrotu zapłaconego podatku za 2018r.
6. Nowe limity przy rozliczeniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz nowy katalog kosztów
kwalifikowanych.
7. Nowe zasady składania zeznań rocznych oraz sprawozdań finansowych.

II. Rozliczenie za 2019r.:
1. Zmiana limitów i zasad związanych z zaliczaniem do kosztów podatkowych wydatków związanych z
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samochodami osobowymi.
2. Zastąpienie podatku minimalnego podatkiem od przychodów z budynków – nowe budynki objęte podatkiem,
inny sposób ustalania kwoty wolnej.
3. Nowe zasady związane ze stosowaniem cen transakcyjnych.
4. Wprowadzenie nowych obowiązków dokumentacyjnych do rozliczeń podatku pobieranego w imieniu
nierezydentów.
5. Nowe stawki podatku: 9% dla małych podatników i 5% od dochodu od kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej.
6. Wprowadzenie podatku od dochodów od niezrealizowanych zysków.
7. Nowe zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
8. Nowe terminy sporządzania informacji i deklaracji rocznych dla płatników podatku PIT.
9. Omówienie istotnych zmian wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej (m.in. interpretacje
indywidualne, sankcje podatkowe, raportowanie schematów podatkowych).
10. Pozostałe ważne zmiany.
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:

5

Miejsce szkolenia:

Hotel WILEŃSKI, ul. Knosały 5 - Olsztyn

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:

590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:

725,70 zł
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