Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

„Zmiany w podatku VAT oraz CIT/PIT
od 1 stycznia 2019 r. - co czeka podatników w 2019 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 2019 r. oraz zmian projektowanych będących obecnie w trakcie procesu legislacyjnego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku, o godz. 9.30 w siedzibie
IPH w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia
915 - 930
30

9 - 11

30

Rejestracja uczestników.
Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia.

Zmiany w Vat planowane na 2019 r.:
1. Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: Nowa struktura i koniec deklaracji VAT.
2. Obowiązkowy split payment dla wybranych.
3. Kasy fiskalne online w 2019 roku.
4. Nowe zasady opodatkowania obrotu bonami towarowymi.
5. Zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.
6. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w spadku w podatku od towarów i usług.
7. Projektowane zamiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.
1130 - 1145

Przerwa kawowa

1145 - 1330

Zmiany w podatkach dochodowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. :
1. Nowe wzory zeznań i deklaracji - zmiany od 1 stycznia 2019 r i praktyczne skutki z nich
wynikające.
2. Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków – podatek od wyjścia
(tzw. exit tax).
3. Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej
(tzw. IP BOX, Innovation Box) – zmiana zasad rozliczania działalności badawczo-rozwojowej.
4. Nowe zasady rozliczania pakietów wierzytelności.
5. Wprowadzenie odrębnych regulacji określających zasady opodatkowania dochodów z walut
wirtualnych (kryptowaluty).
6. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych.

1330 - 1345

Przerwa kawowa

1345 - 1530

Zmiany w podatkach dochodowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. – cd.:
7. Nowe zasady uszczelniania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym wprowadzone
w Ordynacji podatkowej – nowa klauzula?
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8. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach
podatkowych (MDR).
9. Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT).
10. Niższa stawka podatku CIT – dla kogo i na jakich warunkach.
11. Nowa definicja małego podatnika.
12. Nowe zasady zaliczania w koszty podatkowe wynagrodzeń małżonków i dzieci.
13. Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej.
14. Rozliczanie podatku od użytku samochodów firmowych – leasing, amortyzacja (wprowadzonych
do ewidencji środków trwałych).

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 2019 r. - co czeka podatników
w 2019 r.?”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 11 grudzień 2018 roku, godz. 9.30
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 12 428-92-50; 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: 300 zł + 23% VAT (369 zł.)

Firmy członkowskie IPH otrzymują 20% zniżki – koszt udziału wynosi 240 zł +23% VAT (295,20 zł.)
• Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na nasze konto:
Santander Bank Polska S.A. 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 przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera szkoleniowego
od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

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

.......................
data
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Zgodnie z art. 13 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 [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie.
Tel: 12 428 92 50, mail: biuro@iph.krakow.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji szkolenia „Zmiany
w podatku VAT oraz CIT/PIT od 1 stycznia 2019 r. – co czeka podatników w 2019 r.?” i subskrypcji newslettera
szkoleniowego, jeśli wyraża na to Pan/i zgodę.
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu udziału w szkoleniu oraz w celach sprawozdawczych/związanych
z jego rozliczeniem, tj. przez okres 5 lat, a w przypadku usługi newslettera, w celu jego wysyłki, do chwili wycofania zgody
na jego subskrypcję.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. W przypadku niepodania danych nie
będzie to możliwe.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
i prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ma obowiązek dokumentacji fotograficznej z organizowanych wydarzeń. Zdjęcia
wykonywane będą w sposób nieujawniający twarzy uczestników.
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