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Szanowni Państwo,
 

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

ESO Audit pod tytułem: 
 

„Podatek CIT 2018/2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych” 

„Rozliczanie pracowników – CIT i PIT” 
 

Termin i miejsce: 

9 listopada 2018 r. od godziny 09:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

Szkolenie poprowadzą : Wioleta Biel – doradca podatkowy oraz Wojciech 

Gandurski- radca prawny.   

 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  
 
08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

09:00 – 10:30 Wykład  
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Wykład  
12:15 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Wykład 

14:30-14:45 Przerwa kawowa 

14:45-16:00 Wykład   
  

Program szkolenia: 
Podatek CIT 2018/2019-po nowelizacji ustaw podatkowych  

I. Planowe zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

  1. Planowane zmiany w CIT i PIT w 2019 r.  

ü nowe zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz 

cienkiej kapitalizacji, 

ü ulga na „złe długi” – prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika, 

ü zmiany w definicji małego podatnika-konsekwencje praktyczne,  

ü mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych, 
ü zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela, 
ü możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN, 

ü płatność na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT czynnych, 
ü nowe zasady ulgi na działalność badawczo-rozwojową, 
ü obniżka stawki CIT, 
ü nowy limit dla odliczenia odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych, 

2. Ceny transferowe –omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności: 
ü zmiany w progach dokumentacyjnych, 

ü nowe terminy na sporządzanie dokumentacji TP, 

ü nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej, 

ü uproszczone zasady dokumentacji i usług o niskiej wartości dodanej- koniec z analizą 
benchmarkingową, 

ü uproszczone zasady rozliczeń, 
ü raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R 

II. Omówienie najważniejszych wyroków wydanych przez sądy administracyjne w 2017 i 2018 r. 
Rozliczenie pracowników – CIT i PIT 

1. Świadczenia na rzecz pracowników: 
ü Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT; 

ü Konkursy i nagrody w konkursach. Prawidłowe rozliczenie uczestników konkursu. 
2. Działania marketingowe w kosztach podatkowych: 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  530 zł od osoby (+23% VAT).  
Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 2 listopada 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          


