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Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Partnerów ESO Audit oraz Kancelarii BWHS, zapraszamy  Państwa na Seminarium 
Podatkowe:  

 

Zmiany w podatku CIT oraz PIT wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.  

Nowelizacja VAT w zakresie podzielonej płatności, wchodząca w życie  

1 lipca 2018 r.  

Najważniejsze nowe wymogi dokumentacyjne w zakresie transakcji z 

podmiotami powiązanymi za rok 2017 r. 
 

Termin i miejsce: 

7 lutego 2018 r. od godziny 11:00 

w siedzibie Gdańskiego Klubu Biznesu 

ul. Uphagena 23, 80-237 Gdańsk 
 

Szkolenie poprowadzi Juliusz Wojciechowski, doradca podatkowy z kancelarii BWHS 
Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer (www.bwhs.pl).  
 
Podczas szkolenia omówione zostaną przede wszystkim zmiany w podatku CIT oraz PIT od 1 
stycznia 2018 r. Nowelizacja VAT w zakresie podzielonej płatności wchodząca w życie 1 lipca 
2018 r. oraz najważniejsze nowe wymogi dokumentacyjne w zakresie transakcji z podmiotami 
powiązanymi za rok 2017. 
 

1. Zmiany w podatku VAT na 2018 rok m.in.: 
a)   Wprowadzenie systemu podzielonej płatności „split-payment” od 1 lipca 2018 r.  
b)    Pozostałe zmiany w VAT na 2018 rok 
 

2. Nowelizacja podatku CIT oraz PIT obowiązująca od 2018 roku. 
a) Limity w kosztach podatkowych dla „usług niematerialnych” 
b) Podział źródeł przychodów na „finansowe” oraz „pozostałe operacyjne”.  

Konieczność prowadzenia odrębnych rozliczeń kosztów ? 
c) Nowe przepisy dotyczące finansowanie długiem (tzw. niedostateczna kapitalizacja).  
d) Wprowadzenie minimalnego podatku CIT dla posiadaczy nieruchomości 

komercyjnych. 
e) Niskocenne środki trwałe, ulga na działalność B+R oraz pozostałe zmiany w CIT. 
f) Zmiany w rozliczaniu programów motywacyjnych oraz pozostałe główne zmiany w 

podatku PIT. 
 

3.   Podstawowe założenia dotyczące zmian w wymogach dokumentacji transakcji z 
podmiotami powiązanymi od 2017 roku.  

 
 
Planujemy następujący przebieg spotkania:  
11:00 – 11:30 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 
11:30 – 13:00 Wykład 
13:00 – 13:30 Poczęstunek 
13:30 – 15:00 Wykład (kontynuacja) 
 

 
Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 390 zł od osoby (+23% VAT).  
Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa do 1 lutego 2018 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  
eso@esoaudit.pl 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego rozpoczęciem. 
Licząc na spotkanie z Państwem,  
pozostajemy z wyrazami szacunku 
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