
 

 

1. Jednolity plik kontrolny. 

Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie 

termin: 

Warszawa, 07.11 

Wrocław, 08.11  

Gdańsk , 10.11 

Warszawa, 25.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Uczestnik szkolenia pozna prawne i podatkowe procedury i regulacje dotyczące JPK. Zapozna się z 

praktycznymi aspektami zastosowania JPK w swojej firmie, w tym, w jaki sposób będą przekazywane 

dane finansowo-księgowe oraz handlowe do organów skarbowych. Dowie się jakich procedur 

podatkowych będzie dotyczyła nowa regulacja. Ponadto dowie się jakich form kontroli może się 

spodziewać oraz w jakim zakresie czasowym, a także jakie sankcje karne skarbowe będą grozić za 

niedopełnienie obowiązku stosowania JPK. 

Szkolenie skierowane jest do: 

dyrektorów finansowych, głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników działów 

księgowości i podatków, doradców podatkowych, przedstawicieli i właścicieli biur rachunkowych oraz 

do wszystkich osób zainteresowanych wdrożeniem JPK, w tym prowadzący działalność gospodarczą. 

Program szkolenia: 

1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – ujęcie ogólne 

 Omówienie przepisów wprowadzających nowe regulacje 

 Cele i założenia ustawodawcy  

 JPK w innych krajach  

 Konsekwencje dla podatników  

 Zasady wejścia w życie – wielkość przedsiębiorstwa, a moment powstania obowiązku 
wdrożenia JPK 



2. Struktury JPK – analiza 

 Księgi rachunkowe  

 Wyciągi bankowe  

 Magazyn  

 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  

 Faktury VAT  

 Podatkowa księga przychodów i rozchodów  

 Ewidencja przychodów 

3. Zasady przesyłania danych w JPK 

 Wymogi techniczne  

 Formy przesyłania danych  

 Zabezpieczenia 

4. Kontrowersje i wątpliwości związane z JPK 

 Zakres przedmiotowy JPK (czy musi zawierać dane za okresy sprzed jego wdrożenia)  

 Wpływ korekt faktur na JPK  

 Rok obrotowy i rok podatkowy, a implementacja JPK  

 Świadczenia nieodpłatne VAT a JPK  

 Obrót ewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej a JPK  

 Procedura VAT MOSS a JPK  

 Inne, istotne zagadnienia 

5. Omówienie pozostałych zmian Ordynacji podatkowej (w tym klauzula obejścia prawa) 

6. Podsumowanie oraz dyskusja nt. wybranych zagadnień 

Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-3765 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

2. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym 

termin: 

Warszawa, 28.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu wskazanie (uświadomienie) Uczestnikom szans i zagrożeń związanych z 

ponownym wprowadzeniem do porządku polskiego prawa podatkowego tzw. klauzuli obejścia prawa. 

http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-3765
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Uczestnicy zdobędą (usystematyzują) wiedzę na temat nowych regulacji, dzięki czemu będą mogli w 

sposób właściwy i świadomy realizować planowanie podatkowe oraz przeprowadzać zdarzenia 

restrukturyzacyjne. Wartością dodaną szkolenia będzie również analiza (rozebranie na czynniki 

pierwsze) znanych i powszechnych dotychczas struktur optymalizacyjnych co pozwoli na 

przeprowadzenie pośredniego audytu ryzyk w przedsiębiorstwie. 

Szkolenie skierowane jest do: 

dyrektorów finansowych, głównych księgowych,  pracowników działów księgowości i podatków, 

doradców podatkowych, przedstawicieli i właścicieli biur rachunkowych 

Program szkolenia: 

1  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

 zarys historyczny  

 jurysdykcje zagraniczne  

 wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r. (sygn. K4/03)  

 dopuszczalność optymalizacji podatkowej  

 definicje legalne unikania opodatkowania, sztuczności działania oraz korzyści podatkowej  

 skutki wejścia w życie – przepisy temporalne  

 case study – skutki klauzuli wobec wdrożonych oraz planowanych struktur podatkowych 
(skutki PIT, CIT, PCC, PSD, podatki i opłaty lokalne) 

2. Postępowanie podatkowe ws. unikania opodatkowania 

 właściwość podmiotowa  

 przesłanki wszczęcia, przejęcia oraz prowadzenia postępowania ws. unikania opodatkowania  

 rola Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w procesie stosowania 
„nowych” przepisów  

 formy zakończenia postępowania – skutki wobec strony oraz podmiotów uczestniczących w 
transakcji(ach) 

3. Opinia zabezpieczająca jako legalizacja działań 

 procedura postępowania ws. wydania opinii zabezpieczającej  

 przedmiot opinii zabezpieczającej  

 ochrona prawna wynikająca z opinii zabezpieczającej 

4. Nadużycie prawa w podatku od towarów i usług (VAT) 

5. Inne istotne, nadchodzące zmiany (JPK, elektroniczna ewidencja VAT) – zarys ogólny 

Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-3772 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-3772
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3. Bilansowe zamknięcie roku 2016 

termin: 

Wrocław, 03.11 

Warszawa, 03.11 

Kraków, 10.11 

Cel szkolenia: 

Poznasz w syntetycznej i przejrzystej formie zmiany w prawie bilansowym i podatków dochodowych 
wprowadzone w 2016 roku i ich wpływ na sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego. 
Dowiesz się, jakie są możliwość zastosowania uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego dla jednostek mikro i małych. Poznasz najczęściej popełniane błędy przy zamknięciu ksiąg 
rachunkowych i sporządzaniu sprawozdania finansowego, aby ich uniknąć. 

Szkolenie skierowane jest do: 

głównych księgowych,  pracowników działów księgowości i podatków, pracowników biur 

rachunkowych, a także do  osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe i rozliczających 

podatki dochodowe. 

Program szkolenia: 

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego i złożenia zeznania za 2016, w tym 
Krajowe standardy rachunkowości. 
 
2. Zmiany w prawie bilansowym i podatkach dochodowych w 2016 roku i ich wpływ na sporządzenie 
sprawozdania finansowego i złożenie zeznania podatkowego, w tym uproszczenia w sporządzaniu 
sprawozdań finansowych dla tzw. jednostek „małych”. 
 
3. Ustalenie zasad (polityki) rachunkowości – a rzetelność sprawozdania finansowego i zeznania 
podatkowego. 
 
4. Etapy i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 
5. Inwentaryzacja - zasady, metody, terminy, dokumentowanie – jako element ustalania i sprawdzania 
stanu aktywów i pasywów. 
 
6. Bilansowa wycena składników aktywów i pasywów, w tym wyrażone w walutach obcych, z 
uwzględnieniem różnic przejściowych między prawem bilansowym a podatkowym. 
 
7. Bilans – zasady prezentacji składników aktywów i pasywów, w tym podatku odroczonego. 
 
8. Przychody i koszty – zasady ustalania i prezentacji w rachunku zysków i strat oraz w 
podstawie opodatkowania. 
 
9. Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane problemy sporządzania tej części sprawozdania 
finansowego. 
 
10. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 
 
11. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia – zakres ujawnień. 
 
12. Badanie sprawozdania finansowego – przygotowanie ksiąg rachunkowych i jednostki. 
 
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział wyniku finansowego a zeznanie podatkowe. 

http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-3241


 
14. Najczęstsze błędy przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego. 

15. Nowelizacja ustawy o rachunkowości - projektowane zmiany. 

Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3246 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

4. Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 

termin: 

Warszawa, 15-16.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

 

Cel szkolenia: 

Nabędziesz kompetencji w zakresie rozpoznania transakcji o charakterze instrumentów finansowych: 
kapitałowych, dłużnych, lokacyjnych i pochodnych. Będziesz potrafił klasyfikować instrumenty 
finansowe do poszczególnych grup wg kryteriów celu ich nabycia. Ponadto, zdobędziesz m.in. wiedzę 
nt. wyceny i odniesienia zmian wartości oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 

Szkolenie skierowane jest do: 

Dyrektorów finansowych i Głównych Księgowych, a także do osób odpowiedzialnych za: zarządzanie 

spółką, inwestycje finansowe, zarządzanie finansami i kontrolingiem, planowanie finansowe i 

zarządzanie ryzykiem finansowym.  

Program szkolenia: 

 1.Istota instrumentu finansowego oraz rodzaje instrumentów finansowych. 

2. Regulacje odnoszące się do instrumentów finansowych, relacje między nimi oraz zakres ich 
stosowania. 

3. Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych dla potrzeb wycen. 

4. Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych (z uwzględnieniem utraty wartości) oraz 
zasady ujmowania zmian wartości. 

5. Usuwanie z ksiąg aktywów finansowych. podstawowe zasady. 

6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych dla potrzeb wyceny. 

http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3246
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7. Wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych oraz ujmowanie zmian wartości. 

8. Instrumenty pochodne – ogólne zasady ujawniania i wyceny. 

9. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń. 

10. Prezentacja instrumentów finansowych i ujawnianie informacji. 

 Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-2548 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

5. Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju 

 

termin: 

Warszawa, 16.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Pozyskasz praktyczną wiedzę w zakresie delegowania pracowników za granicę – zasady, przepisy, 
regulacje w obszarze prawa pracy. Dowiesz się, jakie są planowane zmiany przepisów w zakresie 
delegowania pracowników – dyrektywa wdrożeniowa, zmiana rozporządzenia 883, wewnętrzne 
regulacje krajów. Ponadto, powiemy jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w zakresie 
delegowania pracowników,  a także  jak prawidłowo przygotować proces delegowania, umożliwiający 
unikniecie ryzyka kontroli i kar. 

Szkolenie skierowane jest do: 

pracowników działu HR odpowiedzialnych za przygotowanie projektów i ich realizacje, managerów 
działu HR odpowiedzialnych za zarządzanie projektami opartymi na oddelegowaniu pracowników za 
granicę oraz do pracowników działu Kadr i Płac. 

Program szkolenia: 

1. Podróż służbowa a oddelegowanie (w ramach umowy o prace i umów cywilno-prawnych) 
 
2. Prawa i obowiązki firm delegujących w danym kraju oddelegowania 
 
3. Forma współpracy – umowa o prace, umowy cywilno-prawne 
 
4. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oddelegowanych - zasady wyliczania, 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (formularze A1) 

http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-2548
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5. Nowe przepisy i planowane zmiany – Dyrektywa wdrożeniowa, Rozporządzenie 883, zmiany od 2016 
roku w ZUS dla kilku umów zleceń, praktyki instytucji kontrolujących 
 
6. Rezydencja podatkowa pracownika oddelegowanego 
 
7. Miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej. 
 
8. Zaliczka na podatek dochodowy – zasada uiszczania w przypadku pracowników oddelegowanych 
 
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kalkulacji PIT w Polsce 
 
10. Metody unikania podwójnego opodatkowania - uregulowania wynikające z umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania oraz ustawy o PIT 
 
11. Świadczenia dodatkowe dla pracowników oddelegowanych – kiedy zwolnienie, kiedy przychód 
pracownika? 

12. Dyrektywa wdrożeniowa 97/2015 

13. Planowane zmiany w Dyrektywie w zakresie delegowania pracowników oraz rozporządzeniu 883 

Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3145 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

6. Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów 

termin: 

Warszawa, 17-18.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę m.in. na temat podmiotów zobowiązanych do sporządzenia 
sprawozdań skonsolidowanych, metodologii konsolidacji sprawozdań oraz nowych wzorów 
sprawozdawczych w konsolidacji. Korzyści przełożą się na jakość sprawozdań skonsolidowanych, co 
skutkuje poprawą relacji inwestorskich oraz uniknięciem ryzyka odpowiedzialności za niewłaściwą 
informację finansową. 

Szkolenie skierowane jest do: 

dyrektorów finansowych, głównych księgowych,  księgowych, pracowników kontrolingu, osób 

prowadzących procesy z relacji z inwestorami oraz zagadnienia corporate governance,  członków 

zarządów i członków rad nadzorczych, w związku z ich odpowiedzialnością za sprawozdawczość.  

http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3145
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Program szkolenia: 

 Dzień I 

1. Sprawozdania skonsolidowane wg regulacji polskiego prawa bilansowego – wybrane zagadnienia 

2. Metody sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskiego prawa 
bilansowego 

3. Analiza nowych druków sprawozdawczych do konsolidacji, informacje dodatkowe i noty 
objaśniające 

4. MSR/MSSF dotyczące konsolidacji 

5. Konsolidacja sprawozdań finansowych wg regulacji Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej – regulacje MSSF 3 

Dzień II 

6. Regulacje MSR 27 – zastosowanie w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych 

7. Konsolidacja w przypadku przejęć odwrotnych 

8. Regulacje MSR 28 – zastosowanie w sporządzeniu skonsolidowanych sprawozdań 

9. MSR 24 – Ujawnianie informacji na temat powiązanych 

10. Inne wybrane MSR i ich zastosowanie w konsolidacji 

11. Zastosowanie MSR po raz pierwszy (MSSF 1) – techniki przekształcania sprawozdań finansowych na 
MSR 

12. Różnice sporządzania sprawozdań skonsolidowanych wg polskiego prawa bilansowego a MSR 

13. Obowiązki badania sprawozdań skonsolidowanych 

Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3828 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

 

 

 

http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3828
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7.  Zmiany w podatkach 2017 

termin: 

 

Wrocław, 24.11 

Warszawa, 29.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Program szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie najnowszych zmian, które zaczną obowiązywać 

od 2017 r. oraz realnych zmian w podatku VAT. Wykładowca omówi skutki zmian ustaw PIT/CIT w 

zakresie planowanych lub realizowanych czynności restrukturyzacyjnych (z uwzględnieniem wkładów 

do spółek kapitałowych). Dodatkowym elementem szkolenia będzie wskazanie realnych zagrożeń jakie 

niosą za sobą proponowane przez Ministra Finansów zmiany w ustawie VAT (kaucje rejestracyjne, 

sankcje, wykreślenie z rejestru) oraz omówienie konsekwencji potencjalnego wprowadzenia 

rewolucyjnych zasad w zakresie rozliczania podatku VAT od usług budowlanych. Celem szkolenia jest 

umożliwienie osobom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe dostosowania się do 

wprowadzanych nowości. 

Szkolenie skierowane jest do: 

osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych, tj.: dyrektorów 
finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działu księgowości. 

Program szkolenia: 

 

I. Podatki dochodowe 

1. Limit transakcji gotówkowych – koszty uzyskania przychodów 

2. Obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla „małych” i „nowych” podatników 

3. Ograniczenia w stosowaniu stawki 15% CIT 

4. Ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski – nowe regulacje istotne dla tzw. podatku u 

źródła 

5. Zmiana zasad rozliczeń podatkowych transakcji restrukturyzacyjnych (wkłady do spółek, sprzedaż 

udziałów, wymiana udziałów) 

 

II. Podatek od towarów i usług (VAT) – projekt z dnia 22 września 2016 r. 

1. Zmiana zasad odpowiedzialności karnoskarbowej za nadużycia w podatku VAT 

2. Przedłużenie okresu obowiązywania stawki podstawowej VAT 

3. Ograniczenie rozliczeń kwartalnych 

4. Składanie deklaracji VAT i informacji VAT-UE, VAT-27 w formie elektronicznej – obowiązek zamiast 

uprawnienia 

5. Zmiana zasad opodatkowania usług budowlanych – odwrotne obciążenie 

6. Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem 

7. Nowe sankcje w VAT – 30% oraz 100% uszczuplenia 

8. Usługi pomocnicze dla usług finansowych i ubezpieczeniowych 

9. Obostrzenie procedury rejestracji podatników, przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT 

10. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości zarejestrowanego podatnika 

11. Zmiana warunków i zasad odliczenia i zwrotu podatku naliczonego 



 

III. Streszczenie zmian wprowadzonych w trakcie roku: 

1. Zmiany w VAT w zakresie rozliczania obrotu paliwami, 

2. Jednolity Plik Kontrolny 

3. Klauzula obejścia prawa 

Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3856 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 

 

8. Seminarium: „Zmiany zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa 

oraz spółek komunalnych” 

termin: 

Warszawa, 29.11 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Uczestnicy seminarium uzyskają kompleksowe informacje dotyczące przełomowych zmian w zasadach 

wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. W trakcie seminarium omówione zostaną m.in. przyczyny zmiany stanu prawnego i 

cele nowej regulacji. Dodatkowo, tematyka seminarium obejmie politykę wynagrodzeń członków 

zarządu w myśl Dobrych Praktyk 2016. Uczestnicy seminarium uzyskają niezbędne informacje co do 

restrykcji w zasadach wynagradzania dotyczących ogółu spółek państwowych i komunalnych, jak i 

podmiotów o szczególnym statusie – spółek realizujących misję publiczną i spółek realizujących 

zadania publiczne. 

Szkolenie skierowane jest do: 

członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek jednostek 
samorządu terytorialnego, pracowników biur obsługi zarządów, działów kadr i płac, pracowników ze 
spółek z udziałem SP oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego. 

Program szkolenia: 

1.Aktualny stan prawny dotyczący zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu 

Państwa/jednostek samorządu terytorialnego 

 

2. Przyczyny zmiany stanu prawnego 

 

3. Cele nowej regulacji 

 

http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3856
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4. Zasady wynagradzania zgodnie z projektem ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami: 

Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/formularz-zgloszeniowy-3739 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 
 

9. Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT 

termin: 

 

Wrocław, 30.11-01.12 

Miejsce: Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B 

Cel szkolenia: 

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady rozliczania transakcji międzynarodowych, 

wskazane zostaną zasady opodatkowywania świadczeń nieodpłatnych. W ramach szkolenia zostaną 

wyjaśnione zasady towarzyszące rozliczaniu amortyzacji środków trwałych oraz kwalifikacji wydatków 

związanych z celami reklamowymi do kosztów uzyskania przychodów. 

Szkolenie skierowane jest do: 

dyrektorów  finansowych,  głównych księgowych, księgowych, pracowników działów finansowo-
księgowych, kontrolerów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych. 

Program szkolenia: 

I. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT 

 Zagadnienia podatkowe związane z prawidłowym rozpoznaniem momentu powstania 
obowiązku podatkowego  

II. Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji międzynarodowych oraz rozliczania ich w deklaracji 
VAT-7 oraz VAT-UE: 

 Zasady rozliczania transakcji dotyczących importu i eksportu usług  

 Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów  

 Zasady rozliczania dostaw towarów z instalacją i montażem 

III. Zasady odliczania podatku VAT według przepisów obowiązujących w 2016 oku: 

 Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt 
podatku naliczonego  

 Zasady odliczania podatku VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu 
odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony)  

http://www.pkfpolska.pl/formularz-zgloszeniowy-3739
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 Inne problematyczne kwestie związane z odliczeniem podatku naliczonego – prawo do 
odliczenia z tytułu nieprawidłowo wystawionej faktury 

IV. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT: 

 Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, 
kontrahentów, pracowników, osób trzecich  

 Prezenty o małej wartości, próbki  

 Drukowane materiały reklamowe i informacyjne  

 Umowy sponsoringu 

V. Omówienie innych istotnych kwestii wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz planowanych zmian 

VI. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku CIT 

 Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego 
orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych 

 Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego 
orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych 

 Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, 
konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, 
organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych / targach/ szkoleniach/ konferencjach) – 
najnowsze orzecznictwo i interpretacje 

 Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, 
odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności) 

 Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 

Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3784 

Organizator: 

PKF Consult 

Tel. 22 560-76-71 

szkolenia@pkfpolska.pl 
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