ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Podatek CIT i VAT
zmiany 2018 i 2019 r.
Rozliczenie CIT za 2018 r. w wymiarze praktycznym oraz nowe regulacje CIT i VAT w 2019 r.

Informacje
organizacyjne:

PODATKOWY
MUST HAVE!
DLACZEGO WARTO?
Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie uchwalonych przepisów

Termin:
8 stycznia 2019 r.

i omówienie ich wpływu na codzienne rozliczenia podatkowe, jak również
omówienie praktyki stosowania przepisów o podatku dochodowym
obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Miejsce:
Hotel Vienna House Easy
Katowice, ul. Sokolska 24

DLA KOGO?

Czas trwania szkolenia:
9:00 - 16:00 z lunchem

CO BĘDZIE?

Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników
działów podatkowych i księgowych.

Nasze szkolenie to 6 godzinne spotkanie z ekspertami. Maksimum praktyki,
niezbędna teoria oraz indywidualne konsultacje w czasie i po szkoleniu.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza
rejestracyjnego najpóźniej do 3 stycznia 2019 r. na adres:
magdalena.okaj@ksplegal.pl
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PODATEK CIT I VAT
ZMIANY 2018 I 2019 R.
Rozliczenie CIT za 2018 r. w wymiarze praktycznym oraz nowe regulacje CIT i VAT w 2019 r.

Prelegenci:

Agenda
CIT 2019

zmiany czekające podatnika i płatnika rozliczającego podatek u źródła - pobór,
weryfikacja i zwrot podatku on-line,
co oznaczają kolejne zmiany w dokumentacji cen transferowych?
kolejne ograniczenia w rozliczaniu wydatków dotyczących samochodów

Elżbieta Lis
Partner, doradca podatkowy
elzbieta.lis@ksplegal.pl

osobowych,
jakie korzyści daje Innovation Box/IP BOX? – opodatkowanie dochodów z praw
własności intelektualnej,
exit tax – czyli podatek od niezrealizowanych zysków,
jak należy rozliczać koszty nabycia wierzytelności? - nowe zasady,
kiedy podatnik może rozpoznać „hipotetyczne koszty finansowania”, czyli
o tzw. notional interest deduction,
zmiany w opodatkowaniu przychodu z nieruchomości komercyjnych,
pozostałe zmiany, w tym: konwersja długu na kapitał, liberalizacja w zakresie

Magdalena Patryas
Partner, doradca podatkowy
magdalena.patryas@ksplegal.pl

certyfikatów rezydencji, zasady rozliczania kosztów przy pakietach
wierzytelności.

CIT 2018

podział na źródła przychodów – problemy praktyczne,
koszty finansowania dłużnego – na przykładach,
usługi niematerialne wyłączone z kosztów uzyskania przychodów – studium
przypadku.

Michał Wilk
Partner, doradca podatkowy
michal.wilk@ksplegal.pl

VAT 2019

„ulga na złe długi” już po 90 dniach,
czy i kiedy przekazanie bonu na towary i usługi będzie opodatkowane VAT?
kto zobowiązany będzie do korzystania z kas fiskalnych online?
nowa matryca stawek VAT w oparciu o Nomenklaturę Scaloną i PKWiU 2015,
o korzyściach „Wiążącej Informacji Stawkowej” (tzw. WIS),
obowiązkowy split payment w branży budowlanej?

Katarzyna Knapik-Pacyga
doradca podatkowy
katarzyna.pacyga@ksplegal.pl

INNE ZMIANY

kto i kiedy będzie miał obowiązek poinformowania organów o „agresywnym
planowaniu podatkowym”,
konsekwencje unikania opodatkowania i osiągnięcia korzyści podatkowej dodatkowe zobowiązanie podatkowe, odpowiedzialność płatnika.
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Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie wypełnionego formularza
rejestracyjnego najpóźniej do
3 stycznia 2019 r. na adres:
magdalena.okaj@ksplegal.pl
Magdalena Okaj
T: + 48 32 731 68 53

Formularz zgłoszeniowy
IMIĘ I NAZWISKO:_______________________________________
STANOWISKO:__________________________________________
ADRES E-MAIL:__________________________________________
TELEFON:_______________________________________________
NAZWA FIRMY:__________________________________________

Zgody:
Zapoznałem/łam się z Warunkami
uczestnictwa i je akceptuję.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec
KSP na przetwarzanie danych
zamieszczonych w formularzu
zgłoszeniowym w celu aktywnego
udziału w szkoleniu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
oraz na otrzymywanie drogą
elektroniczną na wskazany w
formularzu zgłoszeniowym adres
elektroniczny informacji dotyczących
tego szkolenia.

KSP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
zgłoszenia jeżeli lista uczestników szkolenia będzie już
zamknięta. KSP zastrzega sobie prawo do odwołania
szkolenia bądź zmiany jego terminu na 3 dni przed
terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia
wszelkie kwoty wpłacone KSP tytułem zapłaty za udział
w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w terminie 7 dni
od daty przekazania stosownej informacji uczestnikom
szkolenia. W przypadku rezygnacji przez uczestnika
z udziału w szkoleniu na 2 dni przed planowanym
terminem szkolenia, KSP zachowuje prawo do pełnego
wynagrodzenia.

ADRES FIRMY:___________________________________________
NIP:_____________________________________________________

KOSZT UDZIAŁU
399 zł netto/osoba (490,77 zł brutto). Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw
materiałów szkoleniowych, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat udziału w szkoleniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorem szkolenia jest Kancelaria KSP T. Srokosz i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą

w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150 (dalej: KSP).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez KSP wypełnionego formularza
zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: magdalena.okaj@ksplegal.pl bądź faksem pod nr
+48 32 731 68 61 (kontakt: Magdalena Okaj) oraz dokonanie odpowiedniej wpłaty na
rachunek bankowy KSP w banku PEKAO S.A. 59 1240 4227 1111 0000 4848 6044 w terminie
trzech dni od daty wysłania zgłoszenia. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od
daty otrzymania wpłaty i wysłana na adres podany w formularzy zgłoszeniowym.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zamawiam szkolenie z obowiązkiem zapłaty
Data i podpis
pieczątka firmy

