
  
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Żarach 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 z 2019  

oraz 2020 roku.  

 

 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 26 marca (czwartek) 2020 r. w godzinach od 9.45 do 16.30 w sali 

konferencyjnej  (I piętro) OPZL przy ul. Wrocławskiej 12/ pok. 19 w Żarach (wejście jak do Banku 

SANTANDER od ul. 1-go Maja). 

 

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. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika 

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

zastosowanie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

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
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp


  

 

Program szkolenia 

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

 

Godzina Temat zajęć 

9.45 – 10.00   Powitanie uczestników i wprowadzenie 

10.00 – 11.30 

I „Biała Lista” podatek VAT, CIT i PIT 

II PODATEK VAT 

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

1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r., 

2. Obowiązek wykazywania NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r. 
 

11.30 – 11.40 Przerwa 

11.40 – 13.10 

3. Wprowadzenia nowej matrycy VAT od kwietnia 2020 r. oraz możliwości uzyskania       
Wiążącej Informacji Stawkowej, 

4. Likwidacja deklaracji VAT od 1 kwietnia 2020 r. 

5. QUICK FIXES – nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego.  

6. Kasy rejestrujące i kasy online. 

7. Nowy JPK V-Dek. 

13.10 – 13.20 Przerwa 

13.20-14.50 

     

   III  PODATEK DOCHODOWY 

      1. Ulga na złe długi – zmiana 01-01-2020. 

      2. Obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. 

      3. Terminy zapłat w transakcjach handlowych- ustawa o przeciwdziałaniu   

          nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

14.50 – 15.00 Przerwa 

15.00 – 16.30 

4. Rozliczenie straty w/g nowej zasady i straty z wcześniejszych okresów. 

5. Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT).            

6. Wydatki na usługi niematerialne.  

7. Samochód w firmie – interpretacje. 

 

   IV DYSKUSJA 

 

16.30 Zakończenie szkolenia 

 


