Krakowska Szkoła Handlowa
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

„Zmiany w podatku VAT oraz CIT/PIT
od 1 stycznia 2018 r. - co czeka podatników w 2018 r.”
Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, pracowników działów księgowych,
podatkowych i finansowych oraz innych osób zajmujących się na co dzień rozliczaniem podatków.
Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatkach, które wejdą w życie z dniem
1 stycznia 2018 r. oraz zmian projektowanych będących obecnie w trakcie procesu legislacyjnego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku, o godz. 9.30 w siedzibie
IPH w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia
915 - 930

Rejestracja uczestników.

930 - 1130

Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia.
I. Zmiany w podatku VAT, które wejdą w życie od 2018 r. oraz projektowane:
1. Split payment czyli system podzielnej płatności – czy jest obowiązkowy? kogo dotyczy?
Jak go stosować w praktyce?
2. Jednolity Plik Kontrolny – zakres odpowiedzialności podatników oraz sposoby na
bezpieczne wdrożenie, nowy JPK _WB przesyłany bez wezwania; planowana likwidacja
deklaracji VAT i „zastąpienie” jej plikiem kontrolnym.
3. Czy od 1 stycznia 2018 będą obowiązywać kasy rejestrujące online?
4. Podatnik jako detektyw - nowy katalog czynności należytej staranności – czyli jak według
Ministerstwa Finansów należy weryfikować swoich kontrahentów aby nie stracić prawa do
odliczenia podatku VAT.
5. Plany wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur oraz Centrum Obsługi Kluczowych
Podmiotów.
6. Rejestr podatników czynnych VAT jako narzędzie do dyscyplinowania podatników wyrejestrowanie bez zawiadomienia i jego skutki, co zrobić aby się przywrócić do rejestru
VAT?

1130 - 1145

Przerwa kawowa

1145 - 1330 II. Zmiany w podatkach dochodowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. :
1. Nowość w podatku dochodowym od osób prawnych - dwa źródła przychodów: z zysków
kapitałowych oraz z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej.
2. Nowy podatek czyli objęcie obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób
prawnych niektórych nieruchomości oraz ograniczenia w stosowaniu ryczałtu z najmu
8,5 %.
3. Nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na
usługi niematerialne oraz na korzystanie z praw autorskich, praw własności przemysłowej
lub know-how.
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4. Nowe zasady opodatkowania aportów przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
5. Nowa wysokość minimalna środków trwałych oraz zmiany w jednorazowej amortyzacji.
1330 - 1345

Przerwa kawowa

1345 - 1530

Zmiany w podatkach dochodowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. – cd.:
6. Kolejne ograniczenia w zaliczaniu w koszty podatkowe odsetek – zmiany w tzw. cienkiej
kapitalizacji.
7. Możliwość kwestionowania przez organy podatkowe rynkowości transakcji nie tylko
u podmiotów powiązanych – nowe narzędzie w rękach fiskusa.
8. Inne zmiany, w tym m. in:
• obniżenie progów dla podatkowej grupy kapitałowej;
• wyłączenie podmiotów ze sfery publicznej i samorządu terytorialnego z obowiązku sporządzania
dokumentacji cen transferowych;
• doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania kosztów pośrednich;
• publikowanie przez MF danych dotyczących największych podatników CIT.

Prowadzący:
Justyna Zając-Wysocka - radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego
i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych Sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich
i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa
Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik
licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów
gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się
również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych
publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów
i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych za 2014 rok
(IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Zmiany w podatku VAT oraz CIT/PIT od 1 stycznia 2018 r. - co czeka podatników
w 2018 r.”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 29 listopad 2017 roku, godz. 9.30
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 428-92-50; e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl
Informacje o uczestniku szkolenia:
imię......................................................... nazwisko.....................................................................................................
stanowisko....................................................................................... telefon................................................................
e-mail...................................................................................... www............................................................................
Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon..............................................................................., fax.....................................................................................

UWAGA!
Jeżeli adres na jaki należy wysłać fakturę jest inny niż adres na jaki należy wystawić fakturę, bardzo proszę
o zaznaczenie tego w formularzu i podanie szczegółowych danych.
wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 

mała 

średnia 

duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc!

• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu należności z tytułu udziału w szkoleniu
• Opłata za udział w szkoleniu wynosi: 250 zł + 23% VAT (307,50 zł.)

Firmy członkowskie IPH otrzymują 20% zniżki – koszt udziału wynosi 200 zł +23% VAT (246 zł.)
• Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na nasze konto:
Bank Zachodni WBK 74150014871214800698670000,
Izba Przemysłowo-Handlowa, 31- 019 Kraków, ul. Floriańska 3.
Niniejszym oświadczamy, że akceptujemy warunki udziału w szkoleniu.
OŚWIADCZENIE:
Oświadczamy, że w/w firma:
1. Jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535, z późn. zm.).
2. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ......................................................................................................
3. Niniejszym wyrażamy zgodę na dostarczanie faktur VAT za wykonane usługi przez Izbę Przemysłowo-Handlową, 31-019 Kraków, ul.
Floriańska 3, bez składania na nich podpisu osoby uprawnionej ze strony zamawiającego. Oświadczenie niniejsze zastępuje podpis
zamawiającego na fakturach VAT.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

...................................
Pieczęć firmowa

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

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

data

pieczątki i podpisy osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz oświadczającego
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