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Kompendium podatkowe – VAT,CIT,PIT,
analiza zmian w podatkach w 2019 roku.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie podatków CIT, PIT, VAT i Ordynacji
podatkowej z uwzględnieniem zmian podatkowych obowiązujących od 2019 r. co pozwoli
na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy w tym zakresie.
Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, księgowi, pracownicy działów księgowych,
specjaliści podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy działów
sprzedaży osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na
gruncie podatku VAT, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę.

Termin i miejsce szkolenia:

2 lipca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji - Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:

10 czerwca 2019 r.
17 czerwca 2019 r.
24 czerwca 2019 r.

300,00 zł netto
310,00 zł netto
320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi: specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo
Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa
podatkowego); działalność dydaktyczna od 8 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z
zakresu prawa podatkowego.

Powyższe szkolenie może zostać zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 235-96-70, mail:
fundacja@fundacja.knurow.pl
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PROGRAM:
PODATEK VAT
Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
NOWA DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA - MODYFIKACJA PRZESŁANEK STOSOWANIA
ZWOLNIENIA DLA DOSTAW BUDYNKÓW, BUDOWLI I ICH CZĘŚCI, POPRZEZ LIKWIDACJĘ
WARUNKU,

ŻE

ICH

ZASIEDLENIE

NASTĄPIŁO

W

RAMACH

CZYNNOŚCI

PODLEGAJĄCEJ

– ZGODNIE Z WYROKIEM TSUE . W SPRAWIE C-308/16 KOZUBA PREMIUM
SELECTION SP. Z O.O.
OPODATKOWANIU

KOREKTA DOTYCZĄCA DOSTOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI DO ZMIAN WCZEŚNIEJSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH:

ANALIZA ZASAD WYKREŚLANIA Z URZĘDU Z REJESTRU PODATNIKÓW VAT ORAZ REJESTRU
PODATNIKÓW VAT UE:
 doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w
przypadku składania deklaracji „zerowych”,
 nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w
przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji
„zerowych”.
 weryfikacja kontrahenta w istniejących trzech typach rejestrów dostępnych na
stronie Ministerstwa Finansów
ODMOWA ZWROTU W PRZYPADKU GDY KWOTA DO PRZENIESIENIA SKUTKOWAŁABY
NIEUZASADNIONYM WZBOGACENIEM PODATNIKA – KWOTA DO PRZENIESIENIA SKUTKUJĄCA
NIEUZASADNIONYM WZBOGACENIEM PODATNIKA W PRZYPADKU PRZERZUCENIA CIĘŻARU
PODATKU NA NABYWCĘ TOWARU LUB USŁUGI LUB NA OSOBĘ TRZECIĄ.

OBNIŻENIE WYSOKOŚCI DODATKOWEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DO 15% W PRZYPADKU,
GDY PODATNIK ZŁOŻY KOREKTĘ DEKLARACJI PODATKOWEJ W TRAKCIE KONTROLI .
WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO W VAT (200 TYS. ZŁ
ROCZNEGO OBROTU) PRZEZ KOLEJNE GRUPY PODATNIKÓW – JAKIE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI
ZOSTANĄ OBJĘTE WYŁĄCZENIEM ?
ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA BONÓW TOWAROWYCH PODATKIEM VAT
KASY REJESTRUJĄCE - PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE KAS FISKALNYCH 2019 (KAS ONLINE):
 od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można
„starych” kas fiskalnych?
 omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,
 zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas – omówienie
najistotniejszych dla podatników kwestii wynikających z:
ZMIANY OD LIPCA 2019
- ZMIANY W PLIKACH JPK planowana likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT – 7K
- możliwe zmiany w stawkach VAT na niektóre produkty
- WIS od 2020 roku ale wnioski można składać już w roku 2019
- czy będzie wprowadzony obowiązkowy Split Payment i w jakich branżach i dla jakich
towarów?
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PODATKI DOCHODOWE
1. Zmiany w CIT i PIT od 2019 r. wynikające z ZMIANIANYCH ustaw:
1.1.nowy podatek - Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę w tym
także uwzględniający osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
1.2.opodatkowanie obrotu bitcoinami i innymi kryptowalutami – szczególne zasady
opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,
1.3.możliwe dalsze obniżenie stawki CIT w wysokości 9% dla wybranej grupy
podatników;
1.4.możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
1.5.samochody firmowe – nowe zasady rozliczania wydatków i amortyzacji oraz leasing
samochodów – nowe limity rozliczania kosztów;
1.6.Innovation Box – nowa ulga podatkowa;
2. Całkowicie nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych dla obu
podatków od 2019 r. wynikające z projektów ustaw:
2.1.nowa definicja podmiotów powiązanych;
2.2.nowa definicja ceny rynkowej;
2.3.nowe limity i zakres dokumentacji cen transferowych (zmiany w progach
dokumentacyjnych),
2.4.uproszczone zasady rozliczeń dla niektórych transakcji,
2.5.nowe zasady sporządzania dokumentacji lokalnej i grupowej,
2.6.zasady korekty dochodowości podatników,
2.7.raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R.
3. Zmiany dotyczące wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu z zakresu:

Kompendium podatkowe VAT, CIT, PIT,
analiza zmian w podatkach w 2019 roku
Ilość osób:

Nazwa instytucji:

Adres

Tel/fax:

Adres e-mail:

 300,00 zł/os (promocja do 10 czerwca 2019 r.) + 23% VAT
 300,00 zł/os (promocja do 10 czerwca 2019 r.) zwolnienie z VAT dla opłacających szkolenie ze
środków publicznych
 310,00 zł/os (promocja do 17 czerwca 2019 r.) + 23% VAT
 310,00 zł/os (promocja do 17 czerwca 2019 r.) zwolnienie z VAT dla opłacających szkolenie ze
środków publicznych
 320,00 zł/os + 23% VAT
 320,00 zł/os zwolnienie z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
Jednocześnie Fundacja Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie ul. Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów, jako
administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych i uprawnień Pana/Pani jest zapewniony pod
adresem: 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38 a.
 Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz pkt b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”

…………………………………………………
(data i czytelny podpis)
Zgłoszenia można przesyłać faxem pod nr 32 235-19-50
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OŚWIADCZENIE
Oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie
z par. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych
zwolnień.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa instytucji)

Oświadczamy, że usługa szkoleniowa nabyta od Fundacji Rozwoju Lokalnego

Kompendium podatkowe VAT, CIT, PIT,
analiza zmian w podatkach w 2019 roku
Termin i miejsce realizacji:

....................................................................................................................................................

ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu
pracowników oraz jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

………………………………………………..

………………………………………………..

Data i podpis

Pieczątka

Prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia
faxem pod nr 32 235-19-50 lub na adres e-mail: fundacja@fundacja.knurow.pl

Oryginał należy dostarczyć w dniu szkolenia

