
 

 

1 

 

 

 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie ma przyjemność zaprosić Państwa na 

szkolenie pt. „Przegląd zmian podatkowych”.  

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w 

życie w trakcie roku 2016 oraz najnowszych, które zaczną obowiązywać od 1.01.2017. 

W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowego.  

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub 

uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, 

absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje 

oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.  

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę na temat zmian w podatku od 

towarów i usług, podatku dochodowym, szeroko zostanie omówiona również problematyka 

„jednolitego pliku kontrolnego” oraz treść nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych. 

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej  

z rozbudowanym studium przypadków. 
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Szkolenie poprowadzi Pani Beata Kuśmierek - doświadczony 

doradza gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, 

certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, 

przedsiębiorca – właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni 

posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, 

autorka internetowych szkoleń podatkowych i artykułów  

o tematyce związanej z przedsiębiorczością. Jako praktyk Pani 

Beata Kuśmierek w swojej pracy trenerskiej wykorzystuje 

doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas obsługi podmiotów gospodarczych, omawianą 

tematykę wzbogaca o liczne przykłady z życia gospodarczego oraz orzecznictwo. 

 

PROGRAM:  

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie  

9.15 – 10.30  

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – JPK  

 Podstawa prawna i dodatkowe źródła informacji o JPK.  

 Obszary objęte JPK – struktury logiczne.  

 Podział podmiotów na mikro, małe, średnie i duże.  

 Harmonogram wdrażania JPK ze względu na wielkość podmiotu.  

 Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.  

 Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.  

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15  

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  

 Nowy limit zwolnienia podmiotowego.  

 Zasady powrotu do zwolnienia z VAT.  

 Kwartalne rozliczenia VAT.  

 Regulacje dotyczące zwrotu podatku.  

 Rozszerzenie obszaru objętego obciążeniem odwrotnym.  
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 Współodpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe 

przedsiębiorcy.  

NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH  

 Okres obowiązywania rozporządzenia.  

 Zmiany w załączniku.  

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH  

 Nowy limit kwotowy.  

 Sankcje podatkowe za nieprzestrzeganie progu rozliczeń.  

 Zasady korekty kosztów.  

12.15 – 12.45 Przerwa  

12.45 – 14.15  

POZOSTAŁE ZMIANY  

 Opodatkowanie dochodu 15% stawką CIT.  

 Obowiązek posiadania tytułu prawnego do adresu podlegającego wpisowi do 

CEIDG.  

 Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.  

 Bieżąca korekta przychodów i kosztów – warunki i zasady.  

 Nowe zasady udzielania pełnomocnictw, rodzaje i zakres.  

CASE STUDY  

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 16.00  

OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI OGÓLNYCH ORAZ 

ORZECZNICTWA  

DYSKUSJA  

16.00 Zakończenie szkolenia  
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MIEJSCE SZKOLENIA: 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 

74-100 Gryfino 

ul. Szczecińska 19A  

sala wykładowa nr 1 – parter 

TERMIN I GODZINA: 

24 styczeń 2017 r. godz. 9.00 – 16.00 

CENA:  

250 zł netto/os. 

200 zł netto za każdą kolejną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji. 

Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz serwis 

kawowy. 

ZGŁOSZENIA: 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać mailem bądź faksem do 

dnia 23 stycznia 2017 r. 

Należność należy uregulować do dnia 23 stycznia 2017 r. 

1) przelewem (na przelewie musi być podana nazwa szkolenia): 

Bank Spółdzielczy w Gryfinie 

93 9377 0000 0009 5442 2000 0001 

2) gotówką w kasie Cechu w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie.  

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na dwa dni przed terminem szkolenia 

będzie równoznaczny z obciążeniem pełną kwotą należności za to szkolenie. 

OSOBA DO KONTAKTU: 

Agnieszka Banuch 

pokój nr 7 

tel.: 91/ 416-21-01 

fax: 91/ 416-25-17 wew. 12 

e-mail: cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 

74-100 Gryfino 

ul. Szczecińska 19A  



 

 

5 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Szkolenie: 

„Przegląd zmian podatkowych” – 24-01-2017 godz. 9.00 

 

Nazwa i adres nabywcy (dane do faktury): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………........ 

NIP: ……………………………………………… 

tel.: ………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej na szkolenie: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i w pełni akceptuję warunki uczestnictwa w niniejszym szkoleniu. 

 

 …………………………………….. 
 data i podpis osoby upoważnionej 

 

UWAGA! 

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone 

przesłaniem karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 

dwa dni przed terminem szkolenia będzie równoznaczny z obciążeniem pełną kwotą należności za to szkolenie. 

Należność należy zapłacić przelewem podając nazwę szkolenia: 93 9377 0000 0009 5442 2000 0001 bądź gotówką 

w kasie Cechu.  


