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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jako instytucje wspierające rozwój mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Burmistrz Miasta Golub – Dobrzyń
mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Przegląd zmian
podatkowych 2018”.
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które
weszły w życie w trakcie roku 2017 oraz najnowszych, które obowiązują
od 1.01.2018. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze
orzecznictwo podatkowe.
Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą
i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów
księgowości, absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV
o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę na temat
zmian w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym, szeroko zostanie
omówiona również problematyka „jednolitego pliku kontrolnego” oraz treść nowego
rozporządzenia o kasach fiskalnych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu
na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.
Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas
szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu –
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w formie elektronicznej.
Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca
gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy,
przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych
Szkolenie odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu dnia 20 czerwca 2018 r.
w godzinach 9.00 – 16.00, miejsce szkolenia: sala S-6 Starostwa Powiatowego,
Plac Tysiąclecia 25.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy
otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w
szkoleniu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W celu rezerwacji
miejsca dla Państwa Firmy (max 2 osoby), uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia
mailem na adres: mjaworska@golub-dobrzyn.pl z podaniem imienia, nazwiska,
nazwy firmy oraz telefonu kontaktowego.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panem Martą Jaworską Wydział
Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia - Dobrzynia, tel: 56 683 54 10 wew. 50, e-mail:
mjaworska@golub-dobrzyn.pl
lub z panem
Przemysławem
Wolińskim,
Koordynatorem Regionalnym - Menedżerem ds. Pożyczek Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości Oddział w Toruniu, e-mail: p.wolinski@pfp.com.pl, tel. kom: 664
934 479
Zapraszamy serdecznie!
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Program szkolenia

„Przegląd zmian podatkowych 2018”
Temat zajęć

Godzina
9.00 – 9.15

9.15 – 10.30

10.30 – 10.45

Powitanie uczestników i wprowadzenie
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - JPK
•
Nowa Grupa podatników objęta JPK od 01.01.2018r
•
Obszary objęte JPK – struktury logiczne.
•
Harmonogram wdrażania JPK.
•
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.
Przerwa
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 01.01.2018
•

10.45 – 12.15

•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania
przychodu.
Odsetki od pożyczki partycypacyjnej
Koszty uzyskania przychodów u twórców.
Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP.
Zwolnienia z podatku dochodowego
Kwota wolna od podatku w 2018 roku - obliczanie.
Limit zwalniający z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT.
Ryczałt od najmu na nowych zasadach.
Pozostałe zmiany

NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH
• Okres obowiązywania rozporządzenia.
• Zmiany w zakresie usług objętych obowiązkiem fiskalizacji
• Zmiany w załączniku.

12.15 – 12.45

12.45 – 14.15

14.15 – 14.30

14.30 – 16.00

16.00

Przerwa
POZOSTAŁE ZMIANY
• Likwidacja obowiązku informacyjnego związanego z PKPiR
• Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach.
• Składniki majątkowe otrzymane w darowiźnie a odpisy amortyzacyjne.
• Przepisy o rozliczaniu zakupu biletów lotniczych.
• Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej - torby na zakupy.
• Płaca minimalna w 2018 roku.
• Inne wybrane zagadnienia
CASE STUDY
Przerwa
• Omówienie najnowszych interpretacji ogólnych oraz orzecznictwa
• Dyskusja
Zakończenie szkolenia

