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PROGRAM SZKOLENIA 
 

„Zmiany w przepisach ważne dla każdego przedsiębiorcy” 
 

23  maja  2017 r.,  godz. 9.00 – 15.00  
 

Miejsce:  Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86, sala 136, parter 

 

Trener:   Beata Kuśmierek 

Godzina Temat 

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00 - 9:10 
Powitanie uczestników oraz prezentacja działań Ośrodka 

Enterprise Europe Network 

9:10 – 10:40 

    Zmiany w podatku od towarów i usług. 
1. Nowy limit zwolnienia podmiotowego.  
2. Zasady powrotu do zwolnienia z VAT. 
3. Kwartalne rozliczenia VAT – ograniczenia dla nowych podmiotów.  
4. Regulacje dotyczące zwrotu podatku – wymogi formalne i 

ograniczenia. 
5. Rozszerzenie obszaru objętego obciążeniem odwrotnym – nowe grupy 

towarowe i usługi budowlane.  
6. Współodpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe 

przedsiębiorcy.     
7. Nowe Rozporządzenie o kasach fiskalnych. 
 

Zasady i warunki bieżącej korekty przychodów i kosztów. 
1. Warunki bieżącej korekty. 
2. Zasady korekty w sytuacji braku przychodów lub kosztów w danym 

okresie. 
3. Korekta przychodów i kosztów u ryczałtowców. 
4. Korekta kosztów w sytuacji zmiany formy opodatkowania lub likwidacji 

działalności. 
 

10:40-11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 12:30 

Zmiany w Ordynacji podatkowej.   
1. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.  
2. Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę. 
3. Obowiązek posiadania „tytułów prawnych do adresów” związanych z 

prowadzoną działalności gospodarczą. 
4. Rodzaje pełnomocnictw, zakres obowiązywania i sposób udzielania. 
5. Interpretacje podatkowe: indywidualne, wspólne i ogólne.      
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12:30 - 13:00 Przerwa kawowa, lunch 

13:00 - 14.30 

Jednolity plik kontrolny – JPK. 
1. Podstawa prawna i dodatkowe źródła informacji o JPK. 
2. Obszary objęte JPK – struktury logiczne.   
3. Podział podmiotów na mikro, małe, średnie i duże. 
4. Harmonogram wdrażania JPK ze względu na wielkość podmiotu.   
5. Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące 

JPK. 
6. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK. 
7. Jakie znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców ma wprowadzenie JPK. 

 
Płatności gotówkowe w obrocie gospodarczym. 

1. Zasady stosowania nowego limitu kwotowy. 
2. Sankcje w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych za 

nieprzestrzeganie progu rozliczeń. 
3. Korekta kosztów w sytuacji niewłaściwego rozliczenia transakcji 

powyżej limitu.   

14:30 - 15:00 
Pytania uczestników/Dyskusja/Rozdanie certyfikatów 

ukończenia szkolenia 

 

 
 


