
✓ Planowane zmiany w podatku VAT
✓ Mechanizm podzielnej płatności tzw. split payment
✓ Najważniejsze zmiany obejmujące łącznie podatek CIT oraz PIT
✓ Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji

✓ Najważniejsze zmiany obejmujące podatek PIT oraz ryczałt
✓ Podwyższenie wysokości zwolnień podatkowych (art. 21 ustawy o PIT)
✓ Najważniejsze zmiany obejmująca podatek CIT
✓ Zmiany dotyczące niedostatecznej kapitalizacji (cienka kapitalizacja)

Kancelaria Piszcz i Wspólnicy



9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Planowane zmiany w podatku VAT
▪ Mechanizm podzielnej płatności tzw. split

payment:
-na czym polega podzielna płatność w 
podatku VAT
-podmioty, które będą stosować mechanizm 
split payment
-ograniczenia w dysponowaniu środkami 
zgromadzonymi na rachunku VAT
-uprawnienia podatników stosujących 
mechanizm podzielnej płatności

▪ Centralne Repozytorium Kas:
-przepisy przejściowe
-zmiana zasad wystawiania faktury VAT na 
podstawie paragonu
-ulga na nowych zasadach

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Najważniejsze zmiany obejmujące łącznie 
podatek CIT oraz PIT
▪ Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji
▪ Nowy minimalny podatek dochodowy od 

podatników posiadających nieruchomości 
komercyjne

11:45 Najważniejsze zmiany obejmujące 
podatek PIT oraz ryczałt
▪ Pracownicze programy motywacyjne –

zmiana źródła przychodu
▪ Podwyższenie wysokości zwolnień 

podatkowych (art. 21 ustawy o PIT)
▪ Nowe stawki ryczałtu od przychodów z najmu

12:45 Lunch

13:30 Najważniejsze zmiany obejmująca 
podatek CIT
▪ Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów:

-z zysków kapitałowych
-z działalności gospodarczej i działów 
specjalnych produkcji rolnej

▪ Zmiany dotyczące niedostatecznej 
kapitalizacji (cienka kapitalizacja)

▪ Ograniczenie możliwości zaliczania do 
kosztów uzyskania przychodów wydatków 
związanych z usługami niematerialnymi oraz 
związanych z korzystaniem z wartości 
niematerialnych i prawnych

15:30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów



Anna Szkudlarek – doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa
handlowego (Akademia Spółek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Kancelarii zajmuje się kompleksową
obsługą podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa podatkowego, w ramach której udziela konsultacji
podatkowych, przygotowuje opinie prawno-podatkowe, przeprowadza audyty i sporządza dokumentacje cen
transferowych. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej wielokrotnie reprezentowała Klientów podczas kontroli
podatkowych oraz w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu
spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dla przedsiębiorców wiedza w zakresie obowiązujących regulacji podatkowych jest wiedzą niezbędną 
dla bezpiecznego prowadzenia biznesu. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy 

podatkowe, przedsiębiorcy często zmagają się z problemami podatkowymi, wynikającymi 
ze skomplikowania nowych regulacji prawnych. Stałe monitorowanie planowanych zmian podatkowych 

pozwala przedsiębiorcom na odpowiednie przygotowanie swojej działalności do nowego otoczenia 
prawnego, w którym działać będzie ich przedsiębiorstwo. Nasze szkolenie ma na celu przedstawienie 

najważniejszych zmian, które dotknąć mogą każdego przedsiębiorcę już w 2018 roku. Wykładowcami są 
praktycy, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami podatkowymi przy obsłudze prawnej swoich 

klientów, co gwarantuje uczestnikom szkolenia zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także 
umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce

działy finansowe - dyrektorzy, 
kierownicy, 

specjaliści ds. finansów

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl
22 787 59 12


