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PROGRAM SZKOLENIA 
 

„Przegląd zmian podatkowych 2019” 
 

3  kwietnia  2019 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 – 10:40 

KOSZTY SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE OD 1.01.2019  
NA   PODSTAWIE PRZEPISÓW PIT I CIT      

• Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy – ogólna zasada. 
• Samochód osobowy – definicja. 
• Klasyfikacja pojazdów samochodowych na potrzeby podatku PIT i CIT.    
• Podstawa użytkowania samochodu a koszty podatkowe. 
• Ustawowe wyłączenia z kosztów podatkowych na podstawie art.23 updof oraz 

art.16 updop -  nowe limity związane z rozliczenie kosztów związanych z nabyciem 
samochodów osobowych. 

• Leasing, najem, dzierżawa – opłaty w kosztach firmy. 
• Zachowanie praw nabytych – przepisy przejściowe. 
• Rozgraniczenie opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową.  
• Wydzielenie kosztów eksploatacyjnych w umowach najmu długoterminowego. 
• Jak rozliczyć najem krótkoterminowy? 
• Warianty procentowe rozliczania kosztów eksploatacyjnych. 
• Nowe zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami 

niewprowadzonymi do ewidencji środków trwałych.  
• Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego. 
• Warunki pełnego zaliczenia do kosztów wydatków związanych z eksploatacją.  
• Zgłoszenie VAT -26. 
• Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu i konsekwencje nierzetelności. 
• Obliczenie dochodu przy sprzedaży samochodu – nowe podejście do części 

niezamortyzowanej.  
• Zmiana wykorzystania samochodu a system korekt w podatku VAT. 
• Sankcje karnoskarbowe oraz podatkowe za nieprawidłowości w zakresie 

rozliczania kosztów samochodowych. 
• Rozbudowane studium przypadku „ WOKÓŁ SAMOCHODU”. 
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10:40-11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 12:30 

 POZOSTAŁE  ZMIANY 
• Nowy termin i sposób informowania o wyborze formy opodatkowania oraz 

sposobie opłacania podatku.  
• Stawka 9% w podatku CIT i zasady jej stosowania. 
• Limit składek na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców.  
• Solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. 
• Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych. 
• Opodatkowanie budynków komercyjnych. 
• Pracownicze plany kapitałowe – terminarz. 
• Podatek Exit tax.  
• Nowa stawka PCC od pożyczek. 
• Zmiany w zakresie ulgi na złe długi – skrócenie okresu uprawdopodobnienia i 

formalne warunki korzystania z zapisów ustawowych. 
• Opodatkowanie bonów w podatku VAT – bony jednego przeznaczenia a bony 

różnego przeznaczenia. 

12:30 - 13:00 Przerwa kawowa, lunch 

13:00 - 14.30 

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. 
• Nowy termin zwrotu podatku VAT na rachunek VAT. 
• Procedura „uwolnienia środków” z rachunku VAT.   
• Wpływ podzielonej płatności na solidarną odpowiedzialność kupującego za 

zobowiązania VAT sprzedającego.. 
• Realizacja dyspozycji bankowych przy użyciu tzw. komunikatu przelewu.  
• Zasady księgowania dyspozycji bankowych na podstawie przykładów. 
• Czy podzielona płatność jest rzeczywiście dobrowolna i kto decyduje o jej 

zastosowaniu? 
• Wykorzystanie osobistego rachunku bankowego w działalności gospodarczej.   

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

 

 
 


