
                                                                                                                              

 

 

 

Kurs: 
          ZMIANY w VAT, PIT, CIT w 2018r ORAZ ROZWIĄZANIA WYBRANYCH   
          PROBLEMÓW, WĄTPLIWOŚCI I INTERPRETACJI 
            

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 ) 

 

Termin realizacji: wg harmonogramu 
 
Miejsce zajęć: wg harmonogramu 
 
Adresaci: szkolenie jest dedykowane osobą obecnie zajmujących się księgowością i podatkami którzy 

chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz chcą zaktualizować wiedzę i wykorzystać ją w 

praktyce  

 
Formy, narzędzia i metody pracy: 

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart 

 

Cel szczegółowy: 

Celem kursu jest omówienie teoretyczne i wdrożenie w  praktyce zmian w zakresie podatku VAT, PIT, CIT w  

2018, analiza wybranych zagadnień, rozwiązanie problemów i wyjaśnienie wątpliwości   

 

Zakres merytoryczny: 

Szczególnie fiskalny charakter podatku VAT powoduje  przedmiot wyjątkowej  uwagi fiskusa. Podatnicy oraz 

służby księgowe napotykają na wciąż nowe trudności w prawidłowym rozliczaniu tego podatku, dlatego 

postanowiliśmy przygotować kurs który rozwieje wszelkie wątpliwości i rozwiąże problemy w tak istotnej materii 

prawa podatkowego jakim jest podatek VAT. Ponadto uczestnicy kursu zdobędą wiedzę dotyczącą zmian w 

podatku VAT, PIT i CIT na 2018r oraz nabędą umiejętności zastosowania tych przepisów w praktyce. Istotne jest, 

że kurs prowadzony jest przez praktyka w formie warsztatu, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane 

będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszej wykładni przepisów. 

 

Program: 

I. Zmiany w VAT, PIT, CIT w 2018r 

• Mechanizm podzielonej płatności 
1. zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności, 

2. korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności, 

3. zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment, 

4. odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment, 

5. formy płatności transakcji handlowych a split payment, 
• Procedowane obecnie zmiany dotyczące stosowania niektórych stawek VAT i zmiany w zakresie 

zwolnień z VAT 
• Zasady stosowania kas i urządzeń rejestrujących. Kasy on-line 
• Rejestr on-line  

• Ograniczenia w KUP 

 



                                                                                                                              

 

 

 

• Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów 

niektórych wydatków, skutki ich wejścia w życie i proponowane sposoby ograniczenia strat 

podatkowych 

• Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów 

uzyskania przychodów; obowiązujące w 2018 roku zasady jednorazowego zaliczania do KUP 

wydatków na nabycie składników majątkowych 

• Nowe załączniki do ustaw PIT i CIT zawierające Wykaz stawek amortyzacyjnych 

• Zmiany dotyczące stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę 
ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% 

• Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w PIT odpisów amortyzacyjnych 

od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie 

• Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców 

• Nowe zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy 

• Zasady stosowania podwyższonej kwoty wolnej 

• Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników 

posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości 

• Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w PIT odpisów amortyzacyjnych 

od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie 

• Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców 

• Nowe zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy 

• Zasady stosowania podwyższonej kwoty wolnej 

• Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników 

posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości 

 

 

II. Wybrane zagadnienia w VAT 

• Działania marketingowe; 

• Sponsoring; 

• Premie; 

• Bony rabatowe 

• Bony towarowe; 

• Nieodpłatne wydanie towaru na cele promocyjne 

• Działania integracyjne 

• Odszkodowania 

• Rekompensaty 

• Kary umowne 

• Powstrzymanie się od czynności Świadczenia odpłatne; 

• Świadczenia częściowo odpłatne; 

• Świadczenia  nieodpłatne dla pracowników; 

• Świadczenia z ZFŚS;  

• Czynności nie objęte ustawą o VAT 

• Warunki stosowania stawki 0% w obrocie krajowym  

• Aporty rzeczowe 

• Aporty nierzeczowe 

• Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, zakłady, oddziały, przedstawicielstwa 

 



                                                                                                                              

 

 

 

III. VAT marża dla poszczególnych grup podatników  

IV. Transakcje związane z nieruchomościami 

• Zbycie 

• Nabycie całości lub części 

• Zbycie i nabycie udziału 

• Budownictwo mieszkaniowe 

• Grunty 

• Przekształcenie prawa do nieruchomości 

• Zamiana 

V. Zmiany w statusie podatnika 

• Zawieszenie działalności 

• Likwidacja działalności 

• Przekształcenie przedsiębiorstwa 

• Sprzedaż przedsiębiorstwa 

• Likwidacja przedsiębiorstwa zmarłego. 

VI. Zmiany podatku odliczonego 

• Zmiana przeznaczenia 

• Zbycie 

• Korekty podatku VAT 

VII. Wierzytelności, faktoring i usługi finansowe 

• Nabycie wierzytelności 

• Zbycie wierzytelności 

• Wierzytelności przeterminowane 

• Usługi na rynku wierzytelności 

• Faktoring 

• Inne usługi finansowe 

Metodyka ewaluacji: 
 
Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:  

• Pre i post testów 

• Zadań wdrożeniowych 

• Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych 

• Ankiet ewaluacji 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              

 

 

 

 

SYLWETKA TRENERA 

    Marta Niziołek 

Doradca podatkowy, Trener Biznesu prowadzi własną Kancelarię Doradztwa 

Podatkowego. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe zajmując się przede 

wszystkim doradztwem podatkowym oraz zagadnieniami księgowymi w praktyce. 

Prowadzi kursy, wykłady oraz seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu  

prawa podatkowego.   

 

 

ZAPRASZAMY 

 

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO 
KASPRZYK & NIZIOŁEK S.J. 

41-200 SOSNOWIEC 
Ul. WSPÓLNA 4/7 

Tel: 696665699 
Tel: 660476644 

www.biuro-rachunkowo-podatkowe.pl 
mail: kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl 

 
 
 
 
 

 

 


