Zmiany podatkowe 2019/2020
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/21/10940/475521

Cena netto

950,00 zł

Cena brutto

1 168,50 zł

Cena netto za godzinę

59,38 zł

Cena brutto za
godzinę

73,03

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-19

Termin zakończenia
usługi

2019-11-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja
Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne
dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń
– podstawowe wymagania dla dostawców usług

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ernst & Young spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Academy of Business sp. k.

Osoba do
kontaktu

Monika Kacprzykowska

E-mail

Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com

Telefon

+48 789 407
575

Cel usługi
Cel edukacyjny
Pozostałe zmiany podatkowe 2019-2020 – powiadomienia o optymalizacjach podatkowych (MDR),
nowe kary z KKS, faktury elektroniczne, terminy płatności w transakcjach handlowych, indywidualne
konto do płatności podatkowych. Dodatki - omówienie najbardziej gorących tematów podatkowych
ostatnich miesięcy

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
► ulga na złe długi w VAT
► opodatkowanie bonów
► biała lista VAT
► likwidacja mechanizmu odwróconego VAT i wprowadzenie obowiązkowego split payment
► nowa matryca stawek VAT i WIS
► kasy fiskalne po nowemu
► nowe zasady potwierdzanie WDT (quick fixes)

► likwidacje deklaracji VAT (JPK-VDEC)
► nowe zasady płatności podatku u źródła
► exit tax
► obniżona stawka CIT
► preferencje dla finansowania kapitałem, (NID)
► konwersja długu na kapitał po nowemu
► minimalny podatek CIT od nieruchomości komercyjnych

Zmiany dotyczące cen transakcyjnych, które zaczęły obowiązywać w 2019 r.

Planowane zmiany CIT na 2020 r:
► ulga na złe długi w CIT – rewolucyjne nowe
kosztów

rozwiązania oraz powrót do starych zasad korekty

Dodatki - jak ustrzec się kontroli podatkowej; najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe z
2019

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Pozostałe zmiany podatkowe 2019-2020 – powiadomienia o optymalizacjach podatkowych (MDR),
nowe kary z KKS, faktury elektroniczne, terminy płatności w transakcjach handlowych, indywidualne
konto do płatności podatkowych.
Dodatki - omówienie najbardziej gorących tematów podatkowych ostatnich miesięcy

Przypomnienie najważniejszych zmian w CIT wprowadzonych w życie w 2019 r. wraz z omówieniem
rodzącej się w tym zakresie praktyki:

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów księgowych i ﬁnansowych odpowiadających za
zagadnienia związane z podatkami i sprawozdaniami ﬁnansowymi oraz osób odpowiedzialnych za
ogólny nadzór i kontrolę sprawozdań finansowych.

Opis warunków uczestnictwa
Wypełnienie zgłoszenia przez strone internetową:
https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/zmiany-podatkowe,144/
W polu uwagi proszę wpisać "Staram się o dofinansowanie w PARP"

Materiały dydaktyczne
- Uczestnicy otrzymuja materiały w formie papierowej

Harmonogram

LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć
Zmiany podatkowe
2019/2020, dzień 1

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-11-19

09:00

16:30

7:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Aleksandra Trych

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum konferencyjne EY Academy of
Business

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla osób z
niepełnosprawnościami,Wi-ﬁ,Inne,
W
budynku znajduje się: - parking dla
rowerów, siłownia, poczta, restauracja,
firma kurierska, kiosk

