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„Zmiany w przepisach 

podatkowych w 2019 roku 

– przegląd najważniejszych 

zagadnień” 

 

SEMINARIUM 
PODATKOWE 

 
29 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Partnerów ESO Audit oraz Kancelarii BWHS, zapraszamy  Państwa na 

Seminarium Podatkowe: 
 

 

„Zmiany w przepisach podatkowych w 2019 roku – przegląd 

najważniejszych zagadnień” 

 

Termin i miejsce: 

29 stycznia 2019 r. od godziny 11:15 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

 

Szkolenie poprowadzi Juliusz Wojciechowski, doradca podatkowy z kancelarii BWHS 

Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer (www.bwhs.pl). 
 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  
10:30 – 11:15 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

11:15 – 13:00 Wykład  

13:00 – 13:30 Lunch 

13:30 – 14:45 Wykład 

 

Program szkolenia: 

 
1. Zmiany w podatku CIT / PIT od 2019 roku. 

a) Nowe zasady rozliczania samochodów służbowych w firmie. 

b) Podatek u źródła-dodatkowe wymogi przy korzystaniu z uproszczeń. 

c) Wprowadzenie tzw. „exit tax”. 

d) Możliwość rozliczania hipotetycznych odsetek. 

e) Pozostałe. 

2. Zmiany w podatku VAT na 2019 rok (uchwalone i planowane). 

a) Opodatkowanie bonów.  

b) Nowe terminy przy uldze na złe długi, zmiany we wnioskach o zwrot podatku.  

c) Planowana nowa matryca stawek VAT. Wiążąca informacja stawkowa. 

3. Zmiany w ordynacji podatkowej. 

a) Raportowanie schematów podatkowych.  

b) Klauzula o unikaniu opodatkowania. Dodatkowe sankcje. 

4. Podstawowe informacje dotyczące zmian w przepisach o cenach transferowych na 

2019 rok. 

5. Pozostałe zmiany podatkowe na 2019 rok. 

 

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 22 stycznia 2019 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 

 

 

 

 

 

Ewa Sowińska          
Partner            
ESO Audit          
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