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„Planowane zmiany w VAT 

w 2018 roku - 

wprowadzenie mechanizmu 

podzielnej płatności (split 

payment). 

Wybrane zmiany w CIT i PIT 

na 2018 rok”. 
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Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na Spotkanie z 

ESO Audit pod tytułem: 
 

„Planowane zmiany w VAT w 2018 roku - wprowadzenie mechanizmu 

podzielnej płatności (split payment). 

Wybrane zmiany w CIT i PIT na 2018 rok”. 
 

Termin i miejsce: 

29 maja 2018 r. od godziny 10:00 

Villa Antonina 

81-706 Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 36A 

 
Szkolenie poprowadzą : Wojciech Gandurski – radca prawny oraz Łukasz Jankowski 

– manager. 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  

 

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

10:00 – 12:00 Wykład  

12:00 – 12:30 Przerwa, lunch     

12:30 – 14:30 Wykład  
 

Program szkolenia: 

 

 Mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE.  

 Split payment w Polsce-obowiązek płatnika?  

 Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności. 

 Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności. 

 Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split 

payment. 

 Odpowiedzialność za rozliczenie w trybie split payment. 

 Formy płatności w transakcjach handlowych, a split payment. 

 Podzielność płatności, a JPK. 

 Rola banków w mechanizmie podzielnej płatności. 

 Kiedy będzie można wypłacać środki zgromadzone na rachunku VAT. 

 Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT. 

 Wprowadzenie do CIT nowego źródła przychodów-zyski kapitałowe. 

 Zmiany w zakresie możliwości zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych -

rewolucyjna zmiana. 

 Ograniczenie możliwości zaleczenia do kosztów podatkowych odpisów 

amortyzacyjnych/opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 Zmiany w zakresie przychodów z programów motywacyjnych. 

 Wprowadzenie „minimalnego podatku” dla pomiotów posiadających 

nieruchomości komercyjne.  

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  350 zł od osoby (+23% VAT).  

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 23 maja 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,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          
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