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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Gmina Kołobrzeg mają przyjemność zaprosić Państwa na 

szkolenie pt. “Zmiany 2019/2020 w podatku dochodowym PIT ,CIT i w podatku VAT”. 

 

Celem szkolenia jest przedstawienie wprowadzanych najnowszych zmian w podatkach w 2019 i tych 

zaplanowanych na 2020 rok.  

 

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów księgowych, do osób rozliczających  

i odpowiedzialnych za rozliczenie i dokumentację VAT, do właścicieli firm i biur rachunkowych. 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują materiały, wysłuchają wykładu na podstawie prezentacji 

multimedialnej, w każdym temacie na zakończenie bloku dyskusja i pytania.  

 

Szkolenie poprowadzi pani Marta Frąckowiak– magister nauk ekonomicznych, księgowa 

posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, trener w zakresie podatków i analizy 

ekonomicznej, właściciel Biura Rachunkowego rozliczającego przedsiębiorstwa małe, średnie i duże. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 30 października 2019 roku w godzinach 9.00 – 15.30  

w sali konferencyjnej (na poziomie -1) Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48a  

w Kołobrzegu. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem 

formularza. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: 91-312-92-22, e-mail: 

p.pinkowska@pfp.com.pl lub z panią Małgorzatą Aptewicz, tel.: 94-353-04-20 e-mail: 

edg@gmina.kolobrzeg.pl.  

  

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika 

zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich 

zastosowanie. 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie 

 

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
mailto:edg@gmina.kolobrzeg.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
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Program szkolenia 

“Zmiany 2019/2020 w podatku dochodowym PIT ,CIT i w podatku VAT” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15   Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 

1. „Biała Lista” podatników od 1 września 2019 r., VAT ,PIT,CIT 

2. Podatek VAT 

Terminy zmian: 1 września 2019, 1 listopad 2019, 1 styczeń 2020, 1 kwietnia 2020, 1 
lipca 2020 

 obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r., 

 obowiązek wykazywania NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r. 

10.30 – 10.45 Przerwa 

10.45 – 12.15 

 wprowadzenia nowej matrycy VAT od kwietnia 2020 r. oraz możliwości uzyskania    
Wiążącej Informacji Stawkowej 

 likwidacji deklaracji VAT od 1 kwietnia 2020 r. 

 QUICK FIXES – nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego 
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r. 

 kas rejestrujących i kas online 

 Nowy JPK V-Dek 

12.15 – 12.45 Przerwa 

12.45 – 14.15 

 

3. Podatek dochodowy 

 obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% 

 likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia; 

 podniesienie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników; 

 planowane zniesienie limitu składek ZUS dla najlepiej zarabiających; 

 rozliczenie straty w/g nowej zasady i straty z wcześniejszych okresów 

 

14.15 – 14.30 Przerwa 

14.30 – 15.30 

 obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego 

 zmian w zakresie podatku u źródła (WHT) 

 wprowadzenia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. 

 wydatki na usługi niematerialne  

4. Dyskusja 

15.30 Zakończenie szkolenia 

 


