
                                                                                                                    

Kurs:   

ZMIANY W VAT, PIT, CIT W 2019r, ORAZ ROZWIĄZANIA 

WYBRANYCH PROBLEMÓW, WĄTPLIWOŚCI PO ZMIANACH – 

WARSZTATY PRAKTYCZNE 
            

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00) 

 

Termin realizacji: wg harmonogramu 

 

Miejsce zajęć: wg harmonogramu 

 

Adresaci: szkolenie jest dedykowane przede wszystkim samodzielnym księgowym którzy na co dzień 

zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą 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  

2019, analiza wybranych zagadnień, rozwiązanie problemów i wyjaśnienie wątpliwości podczas warsztatów 

praktycznych dla samodzielnych księgowych 

 

Zakres merytoryczny: 

Rok 2018 i 2019 niesie ze sobą szereg rewolucyjnych zmian w przepisach podatkowych oraz nowe obowiązki 

dotyczące prania brudnych pieniędzy dla służb księgowych, których znajomość jest niezbędna aby móc 

prawidłowo wykonywać swoją pracę. Ponadto 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. 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 2019r 

 

• Zmiany w VAT w 2019r 

• Zasady stosowania kas i urządzeń rejestrujących. Kasy on-line 

• Rejestr on-line  

• Ograniczenia w KUP 

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

od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie po 

zmianach 

• Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców 

• Zmiany dotyczące tzw.minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników 

posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości 

• Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników 

posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości 

 

II. Zmiany dotyczące prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu 

 

• Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy     

      przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż 

• Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) 

• Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce (sygnalista) 

• Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków     

      bezpieczeństwa finansowego 

• Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów     

      (np. osoba upoważniona) 

• Weryfikacja tożsamości a RODO 

• Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie     

      środków pieniężnych powyżej 15000 Euro 

• Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk 

• Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy 

• Szkolenia, kontrola i kary 

• Praktyczne przykłady 

• Działania marketingowe; 

III. Samochód w firmie – rozwiązywanie wątpliwości, planowane zmiany 

 

• Definicje samochodu w ustawach podatkowych 

• Różnice podatkowe pomiędzy samochodami osobowymi a pozostałymi na gruncie ustawy o pdof 

i pdop oraz ustawy o VAT 

• Podatek od środków transportowych 

• Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska 

• Koszty uzyskania przychodów w przypadku samochodów będących własnością przedsiębiorcy - 

zakup, eksploatacja, remonty, modernizacja, likwidacja, straty w środkach trwałych. 

  



                                                                                                                              
 

 
 

• Użytkowanie samochodów na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym 

charakterze a koszty uzyskania przychodów 

• Użytkowanie samochodów nie będących własnością pracodawcy 

• Amortyzacja samochodów- planowane zmiany 

• Samochód firmowy i pracownicy - udostępnienie samochodu, pracownikowi, świadczenia 

nieodpłatne i częściowo odpłatne, odpowiedzialność pracownika 

• Samochód a podatek VAT - odliczenia przy zakupie, odliczenia przy leasingu i innych umowach 

użytkowania, odliczenia przy naprawach i remontach, odliczenia od bieżących wydatków 

eksploatacyjnych, VAT przy zakupie samochodu za granica,  zmiana przeznaczenia, sprzedaż. 

• Leasing operacyjny – planowane zmiany 

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 
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