Rewolucyjne zmiany w podatkach
na 2019 rok
Szkolenie otwarte ABC Tax
27 listopada 2018 r., Hotel Kolegiacki w Poznaniu
W roku 2019 szykuje się wiele istotnych zmian podatkowych.
Głównym ich celem ma być „uszczelnianie” systemu podatkowego.
Już dzisiaj zapraszamy Państwa na otwarte szkolenie, którego
celem będzie przybliżenie Państwu planowanych zmian. Powiemy
również o najistotniejszych kwestiach podatkowych z 2018 roku.

Program
A.

CIT – planowane zmiany na 2019, m.in.:
1.

Podatek u źródła – rewolucyjne zmiany, m.in. pobór
podatku „z góry”, zwrot podatku, opinia i oświadczenie w
sprawie braku poboru, kopie certyfikatów rezydencji

2.

Ceny transferowe - całkowicie nowe reguły za 2019 r.

3.

Samochody firmowe, m.in. limitowanie kosztów leasingu
oraz wydatków na użytkowanie, zwiększenie limitu
amortyzacji

4.

IP BOX - 5% CIT / PIT od dochodów z praw własności
intelektualnej

4.

Faktura do paragonu – tylko z NIP

5.

9% CIT dla małych i nowych podatników

5.

6.

Hipotetyczne koszty przy finansowaniu własnym
(dopłaty, przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy)

Obniżenie dodatkowego zobowiązania
podatkowego

6.

Kasy fiskalne online oraz Centralne
Repozytorium Kas

B.

VAT – planowane zmiany na 2019, m.in.:
1.

Bony towarowe – nowe zasady opodatkowania

2.

Pierwsze zasiedlenie

3.

Zmodyfikowane przesłanki wykreślenia i przywrócenia
do rejestru podatników VAT

ABC Tax Sp. z o.o., Spółka doradztwa podatkowego,
ul. Paderewskiego 6/11, 61-770 Poznań;
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy: 0000335640;
NIP 7781465156; REGON 301187652;
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

C.
1.

Inne planowane zmiany na 2019, m.in.:

E.

VAT 2018 r. –
praktyczne, m.in.:

najciekawsze

zagadnienia

Obowiązek informowania Szefa KAS o schematach
podatkowych

1.

Ordynacja podatkowa – dodatkowe zobowiązania
podatkowe (sankcyjne stawki podatku)

Weryfikacja kontrahentów - należyta staranność, m.in.
metodyka MF

2.

Split payment

3.

Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

3.

4.

Nowe sankcje w KKS

Nieodpłatne wydania towaru (gadżety, próbki,
nagrody w konkursach, prezenty małej wartości)

5.

Bez nadpłaty w przypadku nieuzasadnionego
wzbogacenia

4.

Mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse charge)

5.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

2.

D.
1.

CIT 2018 r. –
praktyczne, m.in.:

najciekawsze

zagadnienia

Limitowanie kosztów podatkowych (art. 15e ustawy o
CIT)

2.

Niedostateczna kapitalizacja (art. 15c ustawy o CIT)

3.

Ulga badawczo – rozwojowa (najnowsza praktyka MF)

4.

Dwa źródła przychodów

5.

Podatek u źródła (zakres zastosowania, wymagane
oświadczenia, certyfikaty rezydencji)

6.

Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe

7.

Różnice inwentaryzacyjne

8.

Nieodpłatne świadczenia (poręczenia, pożyczki,
udostępnianie znaków towarowych itp.)

9.

Reprezentacja i reklama (najnowsze interpretacje i
orzecznictwo)

Termin i miejsce
27 listopada, g. 9.30 – 14.00, Poznań, Hotel kolegiacki
Odpłatność
450 zł netto / osobę, 350 zł netto za każdą kolejną osobę
z danej firmy oraz przy zgłoszeniach do 9 listopada

Prowadzący
Tomasz Napierala
doradca podatkowy, partner w ABC Tax, posiada
kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie
podatkowym, pracował w największych globalnych
firmach doradczych, uznany ekspert prawa
podatkowego

Michał Kubik
doradca podatkowy, partner w ABC Tax, z
kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie
podatkowym zdobytym w dużych firmach,
doświadczony trener i wykładowca oraz specjalista
w zakresie podatków i cen transferowych

Mikołaj Jabłoński
doradca podatkowy i radca prawny w ABC Tax,
posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w
doradztwie podatkowym zdobyte w uznanych
kancelariach, które wykorzystuje wspierając
kompleksowo naszych Klientów, jest autorem
licznych publikacji w prasie fachowej

Zgłoszenia
Na adres biuro@abcgroupCE.com lub telefonicznie 61 852 58 45
Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń

