conart

Należymy do:

Sp. z o.o.

Szkolenie:

Aktualne zagadnienia i planowane zmiany
w podatkach VAT, CIT, PIT w 2011 roku
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami dotyczącymi podatku VAT,
CIT, PIT wchodzącymi w życie od 2011 roku.
Program szkolenia:
1.
Zmiany w zakresie podatku VAT, a w tym m .in.:
- zmiana stawek VAT oraz nowe zwolnienia VAT
- odliczanie podatku naliczonego w tym z faktur błędnych i przedwczesnych
- opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów
- nowa definicja odpłatnego świadczenia usług
opodatkowanie premii pieniężnych
- WDT – zmiany w dokumentowaniu
- import usług – nowe zasady rozliczania
- odliczanie VAT od samochodów
- faktury w formie elektronicznej – wystawianie i przechowywanie
2.

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a w tym m .in. :
- zasady przeciwdziałające nadużyciom podatkowym
- nowe interpretacje zagadnień reprezentacji i reklamy
- imprezy integracyjne – kiedy są kosztem podatkowym
- rozliczanie przychodów i kosztów na przełomie roku
- remont i modernizacja środków trwałych
- transakcje wymiany udziałów
- wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej części
- zwolnienia wypłacanych dywidend i należności licencyjnych

3.

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a w tym m .in. :
- zmiany i aktualizacja zagadnień związanych z przychodami ze stosunku pracy
- roczne rozliczenie za pracownika
- opodatkowanie świadczeń pracowniczych
- imprezy integracyjne i wyjazdy szkoleniowe kiedy powinny być opodatkowane
- świadczenia medyczne
- świadczenia na rzecz emerytów, członków rodzin zmarłych pracowników
- samochód dla pracownika

Wykładowca: specjalista z zakresu przepisów podatkowych, podatku VAT, podatku od osób fizycznych i
prawnych, z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia:
CONART Sp. z o.o. – Katowice, ul. Barbary 21
Termin:
20.12.2010 r. lub 14.01.2011 r. (do wyboru)
Cena:
290 zł/1 osoba (druga osoba i następne – 5% zniżki)
Cena zawiera:

koszt wykładowcy, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, przerwa kawowa,
zaświadczenia ukończenia szkolenia zgodne z MEN-III

W razie pytań do wykładowcy, uprzejmie prosimy o wpisanie ich
w Formularzu Zgłoszenia
(w załączeniu), który prosimy przesłać minimum na 7 dni przed terminem szkolenia - faxem, e-mailem,
pocztą tradycyjną. Odpowiedzi zostaną udzielone w trakcie szkolenia
Kontakt: ris@conart.pl, szkolenia@conart.pl , tel. 32 253 71 33
Szkolimy m.in.: Poczta Polska S.A., PZU S.A., Grupy Vattenfall, ING Bank Śląski S.A., Ficomirrors Sp. z o.o.,
Huhtamaki Polska Sp. z o.o, Mokate S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Bombardier Transportation Sp.
z o.o., Logstor Polska Sp. z o.o., Medicare Sp. z o.o., Introl S.A., TU Aegon S.A., Timken Sp. z o.o., Era Sp. z o.o.,
Alstom Konstal S.A., Messer Polska S.A., ArcelorMittal Poland S.A., Katowickie Wodociągi S.A. i wiele innych.
Jesteśmy sprawdzonym i doświadczonym dostawcą profesjonalnych szkoleń, a o jakości naszych usług świadczy
posiadany od 2001 Certyfikat ISO 9001:2009.
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