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Program szkolenia 

„Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców”. 

Godzina Temat zajęć 

9.45 – 10.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

10.00 – 11.30 

 
    METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – SPLIIT PAYMENT 

 Istota i cel wprowadzenia podzielonej płatności.   

 Wpływ nowej regulacji na płynność finansową przedsiębiorcy.  

 Rachunek VAT – wydzielony rachunek bankowy do obsługi split payment. 

 Zasady funkcjonowania rachunku VAT i wykorzystania zgromadzonych na nim 
środków pieniężnych. 

 Realizacja dyspozycji bankowych przy użyciu tzw. komunikatu przelewu.  

 Czy podzielona płatność jest rzeczywiście dobrowolna i kto decyduje o jej     
zastosowaniu? 

 

11.30 – 11.35  Przerwa  

11.35 – 13.05 

 
   METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – SPLIIT PAYMENT 

 Korzyści dla przedsiębiorców dokonujących płatności w systemie split payment. 

 Wzór na obliczenie kwoty zmniejszającej płatność podatku VAT do urzędu    
        skarbowego. 

 Zalety i wady stosowania systemu podzielonej płatności.  
 
  JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – JPK 

 Nowa grupa podatników objęta JPK od 1.01.2018.  

 Obszary objęte JPK – struktury logiczne.   

 Co oznacza dla podatników powszechność obowiązku wysyłania JPK. 

 Jak przygotować firmę do JPK. 

 Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK. 

 Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK. 
 

13.05 – 13.10  Przerwa  

13.10 – 14.40 

 
    ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 01.01.2018    

 Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. 

 Odsetki od pożyczki partycypacyjnej. 

 Koszty uzyskania przychodów u twórców.  

 Kwota wolna od podatku w 2018 roku. 

 Limit zwalniający z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT. 

 Ryczałt od najmu na nowych zasadach.   

 Pozostałe zmiany.  
  
   POZOSTAŁE ZMIANY 

 Likwidacja obowiązku informacyjnego związanego z PKPiR. 

 Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP. 

 Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach. 

 Składniki majątkowe otrzymane w darowiźnie a odpisy amortyzacyjne. 

 Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej – torby na zakupy. 
 
      CASE STUDY 

 

14.40 – 14.45  Przerwa  

14.45– 16.15 

 
   OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH  INTERPRETACJI 
   DYSKUSJA 

 

16.15  Zakończenie szkolenia 

 


