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Szkolenie online:
Najważniejsze zmiany w PIT i CIT w 2019 r. – cz. I

Terminy i miejsce:
Program
Na szkoleniu zostaną omówione wyżej wymienione oraz inne najważniejsze zmiany w PIT i CIT mające wpływ na rozliczanie
tych podatków w przyszłym 2019 roku. Duża liczba wprowadzanych zmian wymusza konieczność podzielenia szkolenia na
dwie części (realizowane w dwóch osobnych terminach). Z kolei symetryczny kształt większości tych zmian na gruncie obu
podatków dochodowych powoduje, że w obu częściach szkolenia będą prezentowane zmiany dotyczące zarówno PIT, jak i
CIT – uporządkowane w ramach zaproponowanych powyżej bloków tematycznych.

Program:

1. Zmiany dotyczące zasad i wysokości opodatkowania, w tym:

• obniżenie preferencyjnej stawki CIT z 15% do 9%,
• wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax),
• uregulowanie zasad opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
• nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
• nowe zasady opodatkowania dochodów z tzw. pakietu wierzytelności,
• zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego od własności nieruchomości o znacznej wartości,
• zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
• korzystne zmiany w zakresie opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości,
• uregulowanie zasad opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa w spadku,
• zasady opodatkowania PIT dochodów z działalności nierejestrowanej,
• zasady podziału odliczeń od dochodu w CIT w ramach źródeł przychodów,
• nowe zwolnienia od PIT i CIT;

2. Zmiany w zakresie obowiązków formalnych, w tym:

• zniesienie obowiązku złożenia oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków w terminie do złożenia rocznego
zeznania podatkowego;
• wydłużenie terminów do złożenia różnego rodzaju oświadczeń i zawiadomień (np. o zmianie roku podatkowego w CIT, o
wyborze liniowego PIT oraz o wyborze uiszczania kwartalnych albo uproszczonych zaliczek na podatek),
• wprowadzenie ograniczonej możliwości posłużenia się przez płatnika kopią certyfikatu rezydencji przy niektórych
wypłatach na rzecz nierezydentów,
• zmiana formy przekazywania aparatowi skarbowemu sprawozdań finansowych.

Prelegenci
Mariusz Gumola
Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 14-letnie
doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Współpracował z renomowanymi polskimi kancelariami
podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego i
prawa karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z aparatem skarbowym. Autor
licznych publikacji prasowych oraz współautor kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej. Doradca infolinii
podatkowej w Centrum Pomocy Profesjonalisty.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

