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Szkolenia zamknięte cechuje m.in.:
•     wybór tematyki zajęć z jakiej Klient pragnie zorganizować szkolenie;
•     program szkolenia dostosowany jest do wymogów kontrahenta, opracowywany na podstawie zebranych informacji według jego 

potrzeb i preferencji;
•     miejsce szkolenia wskazane jest przez Klienta;
•     termin zajęć ustalany jest wspólnie z Klientem, tak aby wybrana data nie kolidowała z jego bieżącymi obowiązkami;
•     grupa pracowników uczestnicząca w szkoleniu zamkniętym otrzymuje od wykładowcy rozwiązania konkretnych problemów działal-

ności jednostki;
•     materiały szkoleniowe oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowane zostają do specyfiki i wymagań Klienta (praktyczne przykłady 

pochodzą często z jego działalności);
•     wykładowcy szkoleń wewnętrznych to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, praktycy, którzy uczestniczą w zmianach polityki 

rachunkowo-podatkowej, są autorami licznych publikacji, a ich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym;
•     warunki organizacyjne każdego projektu ustalane są indywidualnie pomiędzy Stronami.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Krzysztof Kadlec
Partner

tel. (22) 208 28 48, fax (22) 208 28 30
kom. 502 279 756

krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, 
proponuje zorganizowanie szkolenia zamkniętego (szkolenia in-company).  
Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ogromną 
personalizację we wszystkich aspektach. 

Każde szkolenie wewnętrzne realizujemy poprzez indywidualne podejście 
oraz dostosowanie programu do specyfiki firmy – tak aby wiedza, którą otrzymają 
uczestnicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w materiałach szkoleniowych, 
ale mogła zostać wykorzystana w praktyce. 

Przygotowując każde zlecenie dokonujemy szczegółowej analizy i określamy cele, 
jakie Klient chce osiągnąć, żeby wybrać 
skuteczne metody pozwalające je zrealizować.

Szkolenia  zamknięte



IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA
Zmiany w Podatkach VAT i CIT na 2015 rok

Podatki CIT i VAT 2015 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

Podatki VAT i CIT w 2015 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2015 r. 
– zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych

VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem najnowszych zmian

Akademia VAT 
– po nowelizacji ustawy w 2015 roku

Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

Kontrola merytoryczna dowodu finansowego

Dowody przeprowadzane przez organy podatkowe w postępowaniu podatkowym 
i kontroli podatkowej. Sankcje karne-skarbowe stosowane przez organy podatkowe i sądy.

VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach

Podatek u źródła 
– z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych

CIT od podstaw po nowelizacji w 2015 r.

Akademia CIT –  przepisy po nowelizacji ustawy w 2015 roku

Ceny transferowe 2015 – obowiązujący stan prawny

Reklama i reprezentacja na gruncie podatków CIT, PIT oraz VAT w 2015 roku

Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka związane z rozliczeniem 
– najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie 

Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne 
w ujęciu rachunkowym i podatkowym

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, 
rachunku zysków i strat, cash flow

Akcja Bilans 2014: Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku 
oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja 
kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Kompendium wiedzy (28 godz.)

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym – w ujęciu praktycznym

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych 
w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz przepisów MSR i MSSF

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

Najważniejsze różnice pomiędzy MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości

SZKOLENIE WYJAZDOWE

WARSZTATY PRAKTYCZNE

WARSZTATY EXCEL

WARSZTATY 3-DNIOWE

Wykaz szkoleń i konferencji - Akademia Biznesu MDDP

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Aneta Pożarowska, 
Radosław Żuk, Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek

Marcin Zarzycki, Radosław Żuk

Radosław Żuk, Dawid Milczarek, Samir Kayyali, Krzysztof Woźniak, 
Marcin Borkowski, Łukasz Gogola, Radosław Kowalski, 
Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek, Sebastian Twardoch

Grzegorz Niebudek, Marcin Zarzycki

Marcin Borkowski, Radosław Żuk, Dawid Milczarek, Samir Kayyali

Dawid Milczarek, Radosław Żuk, Samir Kayyali, 
Radosław Kowalski, dr Paweł Selera, Marcin Borkowski

Dawid Milczarek

Dawid Milczarek, Radosław Żuk, Samir Kayyali

Radosław Żuk

Marcin Borkowski

Radosław Żuk, Dawid Milczarek, Samir Kayyali

Marcin Zarzycki

Grzegorz Niebudek

Samir Kayyali, Sebastian Twardoch, Grzegorz Niebudek

Jarosław F. Mika

Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek

Radosław Żuk, Sebastian Twardoch

Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek, Radosław Kowalski

Radosław Żuk

dr Roman Seredyński, Marcin Zarzycki

Xxx Xxx

dr Roman Seredyński, Michał Kołosowski, Piotr Woźniak, 
Elżbieta Kida, Radosław Żuk, Radosław Kowalski, Marcin Zarzycki

dr Przemysław Kabalski, dr Maciej Frendzel, 
prof. dr hab. Radosław Ignatowski, dr Roman Seredyński

Artur Raciński

Paweł Sałdyka

Elżbieta Kida

Paweł Sałdyka

Ewa Kilian

Elżbieta Kida

Witold Bojanowski

Witold Bojanowski

Michał Kołosowski

4-6

6-8

9-11

12-13

14-15

16-18

19-20

20-21

22-23

23-24

25-26

26-27

28

29-30

31-32

32-33

34

35-36

37

38-39

40

41-43

44-45

46

47

48-49

49-50

51-52

52

53

54

55

 PODATKI

 RACHUNKOWOŚĆ

KURS 6-DNIOWY

KURS 4-DNIOWY

KURS 4-DNIOWY

 FINANSE

KONFERENCJA



4

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA

Zmiany w Podatkach VAT i CIT na 2015 rok
- zakres nowelizacji 
- najnowsze orzecznictwo sądowe
- aktualne problemy przedsiębiorców

Warszawa, 29 – 30 stycznia 2015 r.- SOP 15217

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego. 

Radosław Żuk – partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. 

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy.

Dzień I: 
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób 
prawnych i fizycznych w 2015 roku – najnowsze inter-
pretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 12:00 – Marcin Zarzycki
1. Planowane zmiany w podatku CIT na 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek 

kontrolowanych (tzw. CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosz-

tów świadczeń w naturze ( w szczególności tzw. dywi-
dendy rzeczowe),

c) rewolucyjne zmiany w zakresie niedostatecznej kapi-
talizacji:

- zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania 
przychodu w świetle art. 16 ust.1 pkt 60 i 61:

• współczynnik zadłużenia do kapitałów własnych po-
życzkobiorcy,

• ustalanie wskaźnika procentowego posiadanych 
udziałów (akcji) u pożyczkobiorcy,

• powiązanie bezpośrednie i pośrednie pożyczkodawcy,
• definicja pożyczki,
• wysokość zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej ka-

pitalizacji,
• ustalanie wysokości kapitału własnego.
d) alternatywna metoda ustalania odsetek jako kosztów 

uzyskania przychodu:
• definicja odsetek,
• ustalenie limitu wysokości odsetek zaliczanych do 

kosztów uzyskania przychodu,
• wpływ stopy referencyjnej, wartości podatkowej ak-

tywów, roku podatkowego podatnika na wysokość 
kosztów podatkowych z tytułu odsetek,

• stosowanie alternatywnej metody ustalania odsetek 
przez podmioty finansowe,

• rozliczenie odsetek w następnych latach podatkowych,
• ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób 

prawnych w trakcie roku podatkowego w konsekwen-
cji wyboru alternatywnej metody ustalania odsetek 
jako kosztów podatkowych,

• formalne kroki związane z wyborem alternatywnej me-
tody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych.

e) zmiana przepisów w zakresie cen transferowych,
f) zmiana w zakresie certyfikatów rezydencji – termin 

ważności certyfikatów,
g) nowe zasady składania zeznań i deklaracji podatko-

wych w formie elektronicznej,
h) klauzula obejścia prawa a rozliczenia w CIT,
i) inne zmiany.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:30 – Grzegorz Niebudek
2. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) nowe definicje od 1 kwietnia 2014 r.,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych a koszty 

podatkowe,
c) samochody służbowe na cele prywatne– zasady rozli-

czeń w aspekcie podatkowym,
d) samochody niestanowiące składnika majątku podat-

nika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”.
3. Zmiany w PIT w 2015 r. z tytułu użytkowania pojazdów 

samochodowych:
a) Samochody służbowe na cele prywatne, 
b) przychód z tytułu korzystania z samochodu na cele 

prywatne – problemy praktyczne, 
c) 2015  - możliwość rozliczania zryczałtowanego przy-

chodu z tytułu używania samochodu na cele prywatne,
d) zasady obciążania pracowników wydatkami na pali-

wo, ubezpieczenie, mandaty itd.,
e) naliczenie VAT-u należnego w przypadku samocho-

dów służbowych na cele prywatne, 
f) sankcje związane z brakiem rozliczania zryczałtowa-

nego przychodu.

13:30 – 14:30 – lunch w Restauracji 99

14:30 – 16:00 – Marcin Zarzycki
4. Najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy 

praktyczne związane w podatku CIT:
a) przychody podatkowe, rozpoznawanie przychodów, 

korekty przychodów,
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b) koszty podatkowe, rozpoznawanie kosztów, zmniej-
szanie kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań, 
korekty kosztów podatkowych, 

c) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowni-
ków w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r.

d) reprezentacja, reklama oraz inne działania marketin-
gowe z uwzględnieniem interpretacji indywidualnej 
Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r.,

e) problemy praktyczne – amortyzacja, różnice kursowe, 
podatek u źródła. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji około godzi-
ny 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.

Dzień II: 
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług   
w 2015 roku - podsumowanie aktualnych zmian podat-
kowych, wyjaśnienia wraz z interpretacjami oraz pierw-
szymi wyrokami sądów administracyjnych

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:00 – Sędzia NSA 
1. Najnowsze, wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

10:00 – 11:00 – Radosław Żuk
2. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian 

w zakresie rozliczania VAT (2014/2015 r.): 
a) uchwalone zmiany od 1 stycznia 2015 r.,
b) planowane zmiany od 1 kwietnia 2015 r.,
c) czynności zrealizowane na przełomie 2014/2015 a za-

stosowanie odpowiednich przepisów,
d) zmiany wynikające z prawa unijnego.
3. Procedura MOSS obowiązująca w Polsce i w UE od  

1 stycznia 2015 r.:
a) informacje ogólne na temat nowej procedury,
b) pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadaw-

czych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektro-
nicznych, które podlegają opodatkowaniu w ramach 
procedury MOSS,

c) pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu 
kompleksowej obsługi,

d) pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i kon-
sumpcji,

e) pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz państwa członkowskiego prowadze-
nia przedsiębiorstwa,

f) proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
g) proces składania deklaracji,
h) proces płatności, zwroty,
i) prowadzenie ewidencji na potrzeby MOSS.
4. Zmiany w przedmiocie rozliczenia VAT przez nabywcę:
a) obecny katalog towarów, które wymagają samonali-

czenia VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów podlegających samo-

naliczeniu,
c) wprowadzenie limitów kwotowych dotyczących samo-

naliczenia VAT,
d) stosowanie samonaliczenia VAT w praktyce.
5. Nowelizacja przepisów VAT w zakresie tzw. towarów 

wrażliwych:
a) poszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnych,
c) stosowanie przepisów w praktyce.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:30 – Radosław Żuk

6. Proporcja sprzedaży po zmianach w przepisach:
a) obecna regulacja dotycząca obliczania proporcji, 
b) uwzględnianie po nowelizacji przepisów obrotów wy-

łączonych z zakresu opodatkowania VAT,
c) pojęcie obrotów wyłączonych z opodatkowania VAT 

po nowelizacji przepisów,
d) ustalenie proporcji sprzedaży z organem podatkowym,
e) zasady dokonywania odliczeń w oparciu o proporcję 

sprzedaży.
7. Pozostałe zmiany w zakresie VAT w 2015 r.:
a) likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami 

finansowymi i ubezpieczeniowymi,
b) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokony-

wania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie 
postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

c) inne zmiany.

12:30 – 13:15 – lunch w Restauracji 99

13:15 – 15:15 – Aneta Pożarowska
8. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów  

i usług – praktyczne aspekty regulacji obowiązujących 
od 2014 r.:

a) warunki dostawy towarów a powstanie obowiązku po-
datkowego,

b) pojęcie świadczenia ciągłego – możliwość optymali-
zacji podatkowej,

c) ustalenie momentu wykonania usługi – najczęstsze 
spory w praktyce,

d) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji, 
e) szczególne problemy z ustaleniem momentu wykona-

nia usługi w przypadku usług budowlanych,
f) rozliczenie VAT na zasadzie kasowej,
g) opodatkowanie dostawy mediów (refakturowanie),
h) obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy oraz 

leasingu,
i) opodatkowanie zaliczek.

15:15 – 15:30 –  przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Aneta Pożarowska
9. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podat-

ku naliczonego
a) reguły ustalania momentu powstania prawa do odli-

czenia,
b) odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
c) otrzymanie duplikatu a terminy odliczania VAT,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia związane z uży-

waniem i eksploatację pojazdów,
e) pozostałe ograniczenia w prawie do odliczenia – naj-

nowsze interpretacje organów podatkowych,
f) prawo do odliczenia w przypadku zakupów rozlicza-

nych według mechanizmu odwrotnego obciążenia  
a rozpoznanie obowiązku podatkowego we właści-
wym okresie rozliczeniowym,

g) ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczo-
nego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć 
towarów.

10. Transakcje międzynarodowe a VAT
a) obowiązek podatkowy w przypadku WDT / WNT, pro-

blemy praktyczne (faktury wystawione przed transak-
cją, faktury zaliczkowe, faktury końcowe),

b) obowiązek podatkowy w przypadku importu i ekspor-
tu usług (problemy związane z ustaleniem daty wyko-
nania usługi, brak daty sprzedaż na fakturze, rozlicza-
nie usług ciągłych i okresowych),

c) rozliczanie zaliczek z tytułu eksportu towarów – nowe 
zasady obowiązujące w 2014 r.,

d) kursy walut w przypadku transakcji międzynarodowych.
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Podatki CIT i VAT 2015 roku
– po nowelizacji ustaw podatkowych

Szklarska Poręba, 22 – 25 marca 2015 r. - SOP 15024
Hotel Kryształ **** Conference & Spa

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukoń-
czył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie 
obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji oraz reklamie,  podróżach służ-
bowych oraz VAT/CIT/PIT.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego 
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. 
Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dzień I
Podatek dochodowy od osób prawnych.
1.  Zmiany w CIT w 2014 r. zmiany planowane na 2015 r.:
a)  opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek 

kontrolowanych (CFC),
c)  nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosz-

tów świadczeń w naturze – omówienie problematyki 
dywidend rzeczowych,

d)  zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania 
odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,

e)  doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transfero-
wych,

f)  inne zmiany.
2.  Przychody podatkowe:
a)  przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej 

– wykonanie usługi i zbycie rzeczy a moment powsta-
nia przychodu,

b)  zaliczki i przedpłaty a przychód,
c)  przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d)  refakturowanie a moment powstania przychodu,  
e)  przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary 

umowne, odszkodowania, koszty sądowe),

f)  przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo 
nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne porę-
czenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia),  

g)  zasady dotyczące korygowania przychodów,
h)  wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.
3.  Koszty uzyskania przychodów:
a)  koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz 

koszty pośrednio związane z przychodami,
b)  rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na 

przełomie lat podatkowych),
c)  refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,  
d)  dokumentowanie poniesionych wydatków w tym 

usług niematerialnych,
e)  korygowanie kosztów,
f)  zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 

2013 r. :
-  zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania 

kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy 
amortyzacyjne),

-  zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania 
przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy 
inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia 
niekorzystnych skutków regulacji).

SZKOLENIE

WYJAZDOWE

Koszt uczestnictwa w konferencji: 
- jednej osoby 1690 zł + VAT
- przy zgłoszeniu do 19 grudnia 1490 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + VAT

Promocja!
Przy zgłoszeniu do 19 grudnia koszt uczestnictwa: 
- 1490 zł + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały,
przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 
Dzień I: 10:00-16:00. Na zakończenie pierwszego dnia 
konferencji o godz. 19.00 zapraszamy Państwa do teatru 
na spektakl.
Dzień II: 9:00-17:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, 
sala konferencyjna Akademii Biznesu MDDP,
al. Jana Pawła II 25, (3 piętro) Warszawa

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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4.  Świadczenia na rzecz pracowników i współpracow-
ników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, 
imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia do-
datkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na 
rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podró-
że służbowe), omówienie skutków wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

5.  Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketin-
gowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, 
programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezen-
ty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjaz-
dach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferen-
cjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 
25 listopada 2013 r.

6.  Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów 
(wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy ak-
tualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie 
wierzytelności).

7.  Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadli-
wego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw 
towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

8.  Samochody w działalności z uwzględnieniem zmian 
od 1 kwietnia 2014 r.:

a)  koszty eksploatacji samochodów osobowych (amor-
tyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody 
niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, 
dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych re-
gulacji w VAT na rozliczenia w CIT,

b)  samochody służbowe wykorzystywane na cele pry-
watne oraz samochody prywatne pracowników wyko-
rzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie 
CIT i PIT,

9.  Amortyzacja:
a)  amortyzacja środków trwałych i wartości niematerial-

nych i prawnych, zasady ustalania wartości początko-
wej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłą-
czenie części składowych i peryferyjnych,

b)  remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i li-
kwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i raba-
tów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty 
zaniechanych inwestycji.

10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym.
11. Podatek u źródła:
a)  ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podat-

kowy, stawki podatku,
b)  przedmiot opodatkowania  – odsetki / należności li-

cencyjne / dywidendy /  usługi niematerialne i inne,
c)  certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omó-

wienie planowanych zmian na rok 2015 r.
d)  obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania 

(IFT – 2R, CIT 10 – Z).

Dzień II
Podatek od towarów i usług.
1. Ważne zmiany w VAT wchodzące od stycznia 2015 r.:
a) nowa procedura małego punktu obsługi podatni-

ka (MOSS) w zakresie VAT obowiązująca w Polsce  
i w UE od 1 stycznia 2015 r.:

- informacje ogólne na temat nowej procedury,
- pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadaw-

czych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektro-
nicznych,

- pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu 
kompleksowej obsługi podatnika,

- pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i kon-
sumpcji,

- pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz państwa członkowskiego prowadze-
nia przedsiębiorstwa,

- proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
- proces składania deklaracji,
- proces płatności, zwroty,
- prowadzenie ewidencji.
2. Kluczowe zmiany wchodzące do ustawy o VAT od  

1 kwietnia 2015 r.:
a) zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wyko-

rzystywanych do celów mieszanych (działalności pod-
legającej VAT oraz działalności niepodlegającej VAT):

-  charakterystyka zmian i sposoby ustalania proporcji 
zaproponowane przez MF.

b) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokony-
wania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie 
postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

c) zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia:
- wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu me-

chanizmu odwrotnego obciążenia,
- odwrotne obciążenie, a nabywca zwolniony z podatku 

VAT bądź dokonujący tylko czynności zwolnione,
- wprowadzenie informacji podsumowujących dla trans-

akcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
- rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem od-

wrotnego obciążenia (telefony komórkowe, smartfony).
d)  zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialno-

ścią solidarną za zaległości podatkowe (rozszerzenie 
listy towarów m.in. o komputery przenośne, tablety, 
konsole do gier):

- zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej.
3. Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT w 2014 r.:
a) zmiany w zakresie odliczania VAT w 2014 r. od zakupu 

samochodów oraz wydatków eksploatacyjnych zwią-
zanych z ich użytkowaniem:

- samochody osobowe, samochody ciężarowe, samo-
chody specjalne,

- szczególny status samochodów leasingowanych,
- samochody wykorzystywane wyłącznie do działalno-

ści gospodarczej,
- samochody wykorzystywane co celów związanych  

z działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych,
- zasady dokumentowania użytku samochodu na po-

trzeby VAT,
- ewidencja przebiegu pojazdu, zawiadomienie naczel-

nika US, VAT-26,
- pojęcie „wydatków eksploatacyjnych”,
- konsekwencje zmiany przeznaczenia samochodu 

oraz zasady korekty podatku naliczonego,
- zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów sa-

mochodowych.
b) ważne zmiany dotyczące powstawania obowiązku po-

datkowego w 2014 r. i najnowsze interpretacji orga-
nów podatkowych w tym zakresie:

- nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podat-
kowego,

- szczególne problemy wynikające ze zmiany zasad po-
wstawania obowiązku podatkowego w branży budow-
lanej i transportowej,

- zasady prawidłowego określania daty sprzedaży,
- katalog czynników mających wpływ na moment po-

wstania obowiązku podatkowego (data sprzedaży, 
data wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, 
data otrzymania zapłaty, termin płatności, upływ okre-
ślonego czasu),

- warunki dostawy towaru ustalane w kontraktach han-
dlowych, reguły INCOTERMS i ich wpływ na moment 
rozliczenia VAT,

- problematyka faktur prognozowych w 2014 r. – obsza-
ry ryzyka,

- nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego 
w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu,
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Koszt uczestnictwa:
Przy zgłoszeniu do 31 stycznia:
- 2190 zł/os. + 23% VAT

Przy zgłoszeniu od 1 lutego:
- jednej osoby 2590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2490 zł/os + VAT

Uwaga: Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjaz-
dowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się  
z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku 
rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni osoba zgłoszona 
ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje: 
- uczestnictwo w 2 dniach zajęć, 
- autorskie materiały szkoleniowe, 
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 22.03.15 
  do obiadu w dniu 25.03.15,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,

- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz.
  14.00/22.03.15 do godz. 11.00/25.03.15 (3 noclegi),
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się 
  z dopłatą 300 zł (za cały pobyt),
- 1-dniowa wycieczka do Pragi z przewodnikiem,
- staropolska biesiada w oberży,
- możliwość korzystania ze strefy wellness & spa 
  z basenem, saunami i jacuzzi,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć: Hotel Kryształ **** Conference & Spa
ul. 1go Maja 19 , 58-580 Szklarska Poręba

Informacje: Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
anita.musial@akademiamddp.pl

- zmiany w VAT a problemy przedsiębiorców działają-
cych w branży internetowej,

- kontrowersje związane z rozliczaniem VAT od licencji 
w 2014 r.,

- pozostałe szczególne reguły powstawania obowiązku 
podatkowego.

c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy tzw. 
towarów używanych:

- zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej  
i poniżej 6 miesięcy,

- brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania 
zwolnienia,

- wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia.
d) ważne zmiany w zakresie rozliczania podatku naliczo-

nego (odliczania VAT):
- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do 

odliczenia,
- problemy techniczne z ustaleniem momentu powsta-

nia prawa do odliczenia VAT,
- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczo-

nego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć 
towarów:

• obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku 
nieotrzymania faktury,

• problematyczne schematy transakcji.
e) problematyka fakturowania w 2014 r.:
- elementy konieczne faktur,
- nowe terminy wystawiania faktur,

- faktury wystawiana przed transakcją i po transakcji,
- faktury wystawiane przed zapłatą i po zapłacie,
- faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
- zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, 

data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
- ważna zmiana dotycząca konieczności wliczania 

kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty 
transportu, załadunku, ubezpieczenia,

- anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów 
administracyjnych,

- błędy na fakturach,
- faktury korygujące a noty korygującej,
- korekty faktury in plus i in minus,
- faktury elektroniczne – nowe tendencje interpretacyj-

ne organów podatkowych.
f) transakcje międzynarodowe – najważniejsze zagad-

nienia:
- zasady rozliczania importu i eksportu usług,
- dokumenty uprawniające do stawki 0% w przypadku 

WDT i eksportu towarów,
- obowiązek podatkowy w przypadku transakcji mię-

dzynarodowych,
- zaliczki w transakcjach międzynarodowych (m.in. 

nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eks-
portu towarów),

- kursy przeliczeniowe dla walut obcych,
- zasady rozliczania transakcji międzynarodowych  

w deklaracji VAT-7 i VAT-UE.
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Podatki VAT i CIT w 2015 roku
– po nowelizacji ustaw podatkowych

Bydgoszcz, 22 – 23 stycznia 2015 r. - SOP 15025 
Warszawa, 26 – 27 stycznia 2015 r. - SOP 15026 
Gdańsk, 26 – 27 stycznia 2015 r. - SOP 15027 
Łódź, 26 – 27 stycznia 2015 r. - SOP 15028 
Kraków, 28 – 29 stycznia 2015 r. - SOP 15029 
Poznań, 28 – 29 stycznia 2015 r. - SOP 15030 
Katowice, 29 – 30 stycznia 2015 r. - SOP 15031 
Wrocław, 29 – 30 stycznia 2015 r. - SOP 15032 

Poznań, 23 – 24 lutego 2015 r. - SOP 15033 
Łódź, 23 – 24 lutego 2015 r. - SOP 15034

Gdańsk, 23 – 24 lutego 2015 r. - SOP 15035

Kraków, 24 – 25 lutego 2015 r. - SOP 15036

Toruń, 25 – 26 lutego 2015 r. - SOP 15037

Katowice, 26 – 27 lutego 2015 r. - SOP 15038

Warszawa, 26 – 27 lutego 2015 r. - SOP 15039

Wrocław, 26 – 27 lutego 2015 r. - SOP 15040

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego 
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. 
Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Spe-
cjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował 
w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-
2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygoto-
wywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie.
Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdo-
bywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych 
i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia opty-
malizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach 
dochodowych oraz podatku VAT. 
Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów  
i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik 
Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 
1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w 
Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu 
Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. 
Łukasz Gogola – doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług  
w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, 
które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa 
podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu 
prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Ra-
dzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodar-
czych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych 
pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.
Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm do-
radczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi 
problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.
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Dzień I
Podatek od towarów i usług.
1. Ważne zmiany w VAT uchwalone i planowane na 2015 r.:
a) zmiany uchwalone a zmiany planowane
b) zmiany wchodzący w życie od 1 stycznia 2015 r. i od  

1 kwietnia 2015 r.
c) ważne zmiany dotyczące zasad stosowania kas fiskal-

nych w 2015 r.:
- likwidacja niektórych zwolnień z obowiązku stosowa-

nia kas fiskalnych,
- rozszerzenie listy towarów i usług wrażliwych, których 

sprzedaż zawsze powinna być udokumentowana pa-
ragonem z kasy fiskalnej,

- nowe zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskal-
nej w przypadku sprzedaży środków trwałych.

d) nowa procedura małego punktu obsługi w zakresie VAT 
obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.:

- informacje ogólne na temat nowej procedury,
- pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych 

radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych,
- pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu 

kompleksowej obsługi,
- pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i kon-

sumpcji,
- pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności go-

spodarczej oraz państwa członkowskiego prowadze-
nia przedsiębiorstwa,

- proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
- proces składania deklaracji,
- proces płatności, zwroty,
- prowadzenie ewidencji.
e) inne ważne zmiany w VAT planowane przez MF na 2015 r.:
- zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wyko-

rzystywanych do celów mieszanych (działalności ob-
jętej VAT oraz działalności nieobjętej VAT),

- zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokony-
wania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie 
postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

- wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu me-
chanizmu odwrotnego obciążenia,

- wprowadzenie informacji podsumowujących dla tra-
sakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,

- rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem od-
wrotnego obciążenia (telefony komórkowe, smartfony),

- zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialno-
ścią solidarną za zaległości podatkowe (rozszerzenie 
listy towarów m.in. o komputery przenośne, tablety, 
konsole do gier),

- zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej.
2. Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT  

w 2014 i 2015 r.
a) problematyka prawidłowego rozpoznawania obowiąz-

ku podatkowego w 2014 i 2015 r. (najnowsze interpre-
tacje organów podatkowych w tym zakresie):

- zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego 
i zakres transakcji, do których znajduje zastosowanie,

- zasady prawidłowego określania daty sprzedaży,
- katalog czynników mających wpływ na moment po-

wstania obowiązku podatkowego (data sprzedaży, 
data wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, 
data otrzymania zapłaty, termin płatności, upływ okre-
ślonego czasu),

- zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania 
obowiązku podatkowego,

- warunki dostawy towaru ustalane w kontraktach han-
dlowych, reguły INCOTERMS i ich wpływ na moment 
rozliczenia VAT,

- problemy z ustaleniem momentu wykonania usług do-
kumentowanych protokołami zdawczo odbiorczymi,

- zasady prawidłowego określania daty wykonania 
usług, w przypadku których jest sporządzany raport 
(zestawienie), wymagający akceptacji przez klienta,

- szczególne problemy wynikające ze zmiany zasad po-
wstawania obowiązku podatkowego w branży budow-
lanej i transportowej,

- problemy w związku z rozpoznawaniem obowiązku 
podatkowego w przypadku usług turystycznych i ho-
telowych,

- problematyka faktur prognozowych – obszary ryzyka,
- zasady powstawania obowiązku podatkowego w przy-

padku usług najmu, dzierżawy, leasingu,
- obowiązek podatkowy a problemy przedsiębiorców 

działających w branży internetowej,
- kontrowersje związane z rozliczaniem VAT od licencji, 

rozbieżne interpretacje organów podatkowych,
- obowiązek podatkowy w przypadku usług finanso-

wych – szczególne zasady obowiązujące od 2014 r.,
- pozostałe szczególne reguły powstawania obowiązku 

podatkowego.
b) zasady rozliczania podatku naliczonego w 2014 i 2015 r.:
- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do 

odliczenia,
- problemy techniczne z ustaleniem momentu powsta-

nia prawa do odliczenia VAT,
- prawo do odliczenia a moment nabycia towaru, wyko-

nania usługi, dokonania zapłaty,
- zasady obliczania „dwóch kolejnych okresów rozlicze-

niowych”,
- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczo-

nego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć 
towarów (obowiązek korekty podatku naliczonego  
w przypadku nieotrzymania faktury),

- zasady odliczania VAT w 2014 i 2015 r. od zakupu po-
jazdów oraz od wydatków eksploatacyjnych związa-
nych z ich użytkowaniem.

c) problematyka fakturowania w 2014 i 2015 r.:
- faktury wystawiana przed transakcją i po transakcji,
- faktury wystawiane przed zapłatą i po zapłacie,
- faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
- zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, 

data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
- zasady wliczania do podstawy opodatkowania kosz-

tów dodatkowych transakcji, takich jak koszty trans-
portu, załadunku, ubezpieczenia,

- anulowanie faktury – aktualne orzecznistwo sądów ad-
ministracyjnych,

- błędy na fakturach,
- faktury pro forma,
- faktury korygujące a noty korygującej,
- korekty faktury in plus i in minus,
- korekta faktury a korekta deklaracji (korekty bieżące  

i wsteczne),
- faktury elektroniczne – nowe tendencje interpretacyj-

ne organów podatkowych.
d) transakcje międzynarodowe 2014/2015 – najważniej-

sze zagadnienia:
- zasady rozliczania importu i eksportu usług,
- zasady stosowania stawki 0% w przypadku WDT i eks-

portu towarów,
- obowiązek podatkowy w przypadku transakcji mię-

dzynarodowych,
- zaliczki w transakcjach międzynarodowych (m.in. nowe 

zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu to-
warów),
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- kursy przeliczeniowe dla walut obcych.
3. Najnowsze orzecznictwo NSA, wojewódzkich sądów 

administracyjnych oraz aktualne interpretacje orga-
nów podatkowych – wybrane zagadnienia:

a) zasady rozliczania tzw. wykonawstwa zastępczego
b) kary umowne, odszkodowania a VAT
c) zasady rozliczania świadczeń nieodpłatnych (na rzecz 

pracowników, klientów, kontrahentów)
d) zasady opodatkowania aportów
e) refakturowanie
f) zasady rozliczania korekt z tytułu WDT/WNT i ekspor-

tu/importu usług (korekty bieżące i wsteczne).

Dzień II
Podatek dochodowy od osób prawnych.
1. Zmiany w CIT w 2014 r. i zmiany planowane na 2015 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych, 
b) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek 

kontrolowanych (CFC), 
c) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosz-

tów świadczeń w naturze – omówienie problematyki 
dywidend rzeczowych,

d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania 
odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,

e) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transfero-
wych, 

f) inne zmiany. 
2. Przychody podatkowe: 
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej 

– wykonanie usługi i zbycie rzeczy a moment powsta-
nia przychodu, 

b) zaliczki i przedpłaty a przychód, 
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych, 
d) refakturowanie a moment powstania przychodu,  
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary 

umowne, odszkodowania, koszty sądowe), 
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częścio-

wo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłat-
ne poręczenia, członkowie organów spółki bez wyna-
grodzenia),  

g) zasady dotyczące korygowania przychodów, 
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT. 
3. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz 

koszty pośrednio związane z przychodami, 
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na 

przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,  
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług 

niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 

2013 r. :
- zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosz-

tu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amor-
tyzacyjne), 

- zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania 
przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy 
inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia 
niekorzystnych skutków regulacji).

4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracow-
ników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, 
imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia do-
datkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na 
rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podró-
że służbowe), omówienie skutków wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketin-
gowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, 
programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezen-
ty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjaz-
dach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferen-
cjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 
25 listopada 2013 r.

6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów 
(wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy ak-
tualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie 
wierzytelności).

7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadli-
wego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw 
towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów). 

8. Samochody w działalności z uwzględnieniem zmian 
od 1 kwietnia 2014 r.:

a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amor-
tyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody 
niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, 
dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych re-
gulacji w VAT na rozliczenia w CIT,

b) samochody służbowe wykorzystywane na cele pry-
watne oraz samochody prywatne pracowników wyko-
rzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie 
CIT i PIT,

9. Amortyzacja: 
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerial-

nych i prawnych, zasady ustalania wartości początko-
wej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłą-
czenie części składowych i peryferyjnych,

b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i li-
kwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i raba-
tów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty 
zaniechanych inwestycji.

10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym. 
11. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podat-

kowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania  - odsetki / należności licen-

cyjne / dywidendy /  usługi niematerialne i inne,
c) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omó-

wienie planowanych zmian na rok 2015 r.,
d) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania 

(IFT - 2R, CIT 10 – Z).

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 990 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + VAT
- w wybrany dniu szkolenia 590 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: 
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2015 r. 
– zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo
i interpretacje organów podatkowych

Wrocław, 15 stycznia 2015 r. - SOP 15041 

Warszawa, 16 stycznia 2015 r. - SOP 15042

Katowice, 2 lutego 2015 r. - SOP 15043

Gdańsk, 9 lutego 2015 r. - SOP 15044

Poznań, 10 lutego 2015 r. - SOP 15045

Warszawa, 25 lutego 2015 r. - SOP 15046

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również 
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie 
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transak-
cji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związane-
go z prawem handlowym. 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukoń-
czył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych 
takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod 
kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate 
doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się 
w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie,  podróżach 
służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

1. Ogólne zasady PIT:
a) zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o PIT,
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
c) dochód jako przedmiot opodatkowania,
d) odliczenia od dochodu oraz odliczenia od  podstawy 

opodatkowania,
e) ulgi podatkowe – nowelizacja przepisów dotyczących 

rozliczenia za 2014 r.:
- ulga prorodzinna,
- ulga internetowa,
- ulga rehabilitacyjna i ulga na krew,
- ulga remontowa.
f) sposoby obliczenia podatku dochodowego – wyso-

kość podatku / stawki podatkowe,
g) obowiązki płatników / odpowiedzialność płatników.
2. Przychody:
a) katalog źródeł przychodów – zasady prawidłowej 

kwalifikacji danego przychodu do konkretnego źródła.
b) ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania war-

tości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 
świadczeń,

c) przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy  
i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pra-
cownika będzie stanowić u niego przychód ze stosun-
ku pracy?

d) przychody z tytułu działalności wykonywanej osobi-
ście (umowy zlecenia, o wykonanie dzieła, kontrakty 
menadżerskie, inne stosunki cywilnoprawne),

e) przychody z działalności gospodarczej na gruncie 
ustawy o PIT:

- przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
- przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
- przychody przy usługach rozliczanych w okresach 

rozliczeniowych,
- data rozpoznania przychodów w działalności gospo-

darczej,
- zaliczki i przedpłaty a data rozpoznania przychodów,
- potrącenie / kompensata a rozpoznanie przychodów.
f) przychody z tytułu najmu / dzierżawy – zasady ustala-

nia wysokości przychodu,
g) przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych 

– jakie przychody należy zakwalifikować do tej grupy? 

 CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o PIT. 
Szczególny nacisk na zajęciach zostanie położony na zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach w 2014 i 2015 
roku, oraz kwestiach, które budzą obecnie największe kontrowersje w orzecznictwie sądowoadministracyjnym i inter-
pretacjach organów podatkowych. Podczas szkolenia zostaną zatem omówione regulacje prawne oraz najczęściej 
spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczne zilustrowane zostaną 
przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.
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h) przychody z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy. Jak 
ustalić wysokość przychodów? Sprzedaż samochodu 
i nieruchomości - kiedy unikniemy opodatkowania?

i) odpłatne zbycie nieruchomości – zasady opodatkowa-
nia nieruchomości nabytych w poszczególnych latach,

j) inne źródła przychodów – co grozi podatnikom  
w przypadku wykrycia dochodów nieujawnionych – 
najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) jakie koszty można przypisać do poszczególnego źró-

dła przychodów?
b) koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy - za-

trudnienie u więcej niż jednego pracodawcy oraz za-
trudnienie poza miejscem zamieszkania – skutki po-
datkowe,

c) koszty uzyskania przychodów – działalność wykony-
wana osobiście. Kiedy możemy rozpoznać 50% kosz-
ty uzyskania przychodów?

d) koszty uzyskania przychodów w działalności gospo-
darczej. Ogólna definicja kosztów uzyskania przycho-
dów, ujęcie kosztów w czasie oraz zasady dokumen-
towania kosztów,

e) jakie koszty można rozpoznać przy odpłatnym zbyciu 
rzeczy?

4. Czy każde świadczenie otrzymane przez pracownika 
stanowi przychód ze stosunku pracy? Wpływ wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. 
(sygn.: akt: K 7/13) na opodatkowanie poszczegól-
nych rodzajów świadczeń pracowniczych:

a) imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe 
- narady, konferencje,

b) abonamenty medyczne,
c) posiłki i napoje dla pracowników,
d) prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne,
e) dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników,
f) świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
g) strój, ubiór pracowników – co z praniem odzieży robo-

czej?
h) ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla 

członka zarządu,
i) zapewnienie zakwaterowania,
j) okulary dla pracownika,
k) dowóz do pracy,
l) premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe,
m) świadczenia wynikające z przepisów BHP,
n) świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS,
o) sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na 

cele prywatne (komputer, telefon itp.),
p) świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, moż-

liwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.),
q) świadczenia o charakterze symbolicznym a przychód 

pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, pu-
chary, kwiaty).

5. Zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omó-
wienie najczęściej występujących zwolnień:

a) odszkodowania – kiedy można zastosować zwolnienie?

b) wygrane w kasynach gry, w grach bingo pieniężne  
i fantowe, wygrane w grach liczbowych, loteriach 
pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 
loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych  
i loteriach fantowych,

c) wamiana rzeczy lub praw,
d) wygrane w konkursach i grach, a także nagrody zwią-

zane ze sprzedażą premiową,
e) nieodpłatne świadczenie otrzymane w związku z re-

klamą lub promocją,
f) obowiązki płatnika – PIT-8C / PIT-AR.
6. Podróże służbowe pracowników i innych osób:
a) czas i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży 

służbowej krajowej i zagranicznej,
b) nowe stawki diet i odliczeń od diety – konsekwencje 

podatkowe zapewnienia całodziennego wyżywienia:
- zasady dokonywania odliczeń od diety przy pełnym  

i częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
- konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
- nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządze-

nia - czy należy rozpoznać przychód u pracownika?
c) zwrot kosztów przejazdu – co z opłatami za przejazd 

autostradą i parkingi?
d) zwrot kosztów noclegu,
e) zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową 

w kraju i zagranicą,
f) zwrot innych wydatków w podróży służbowej,
g) zaliczka na poczet podróży służbowej.
7. Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT - sa-

mochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne 
oraz samochody prywatne pracowników wykorzysty-
wane na cele służbowe, dokumentacja, prawidłowe 
ustalenie odpłatności, najczęstsze błędy. Wpływ zmian 
w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2014 r. na opodatkowa-
nie na gruncie ustawy o PIT.

8. Planowane zmiany w PIT w 2015 r., wraz z omówie-
niem skutków podatkowych proponowanych regulacji:

a) zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia za usta-
nowienie służebności przesyłu,

b) uszczegółowienie w zakresie ustalenia przychodów  
z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzysty-
wanych w działalności gospodarczej,

c) zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia do-
wozu do zakładu pracy transportem zbiorowym orga-
nizowanym przez pracodawcę,

d) opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służ-
bowego do celów prywatnych,

e) zwolnienie z opodatkowania świadczenia przyznane-
go w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na prze-
wlekłość postępowania,

f) nowe terminy składania informacji podatkowych (PIT-
40, PIT-11, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-3, IFT-3R, PIT-4R, 
PIT-8AR, PIT-R) – informacje składane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz w formie do-
kumentu pisemnego,

g) inne planowane zmiany.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 490 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 440 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy 
z uwzględnieniem najnowszych zmian

Katowice, 19 – 20 stycznia 2015 r. - SOP 15047

Warszawa, 2 – 3 lutego 2015 r. - SOP 15048

Kraków, 5 – 6 lutego 2015 r. - SOP 15049

Toruń, 5 – 6 lutego 2015 r. - SOP 15050

Wrocław, 9 – 10 lutego 2015 r. - SOP 15051

Poznań, 9 – 10 lutego 2015 r. - SOP 15052

Gdańsk, 26 – 27 lutego 2015 r. - SOP 15053

Katowice, 5 – 6 marca 2015 r. - SOP 15054

Łódź, 9 – 10 marca 2015 r. - SOP 15055

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując  
w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawo-
dowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa 
podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową. 
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego 
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. 
Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Dok-
torant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz po-
stępowań sądowo-administracyjnych. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach 
„Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”. 
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach 
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji 
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno 
w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Dzień I
1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) podstawa prawna planowanych nowelizacji w przepisach.
2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konsumpcyjny charakter VAT,
b) powszechność opodatkowania VAT,
c) zasad unikania podwójnego opodatkowania VAT,
d) neutralność podatku VAT.
3. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres 

opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych, 

wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających 
opodatkowaniu przez sprzedającego,

c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
d) czynności sprzeczne z przepisami a podatek VAT.
4. Czynności wyłączone spod opodatkowania podat-

kiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, 

pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
aporty, darowizny,

b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 
skutecznej umowy,

c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej 
działalności gospodarczej.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatko-
wana podatkiem VAT:

a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.
6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie 

usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) usługa kompleksowa,
e) moment wykonania usługi.
7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług  

z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) porównanie stanu prawnego sprzed 1 kwietnia 2013 r.  

i po 1 kwietnia 2013 r.
b) darowizny,
c) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego 

oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
f) akcje marketingowe,
g) sprzedaż premiowa,



15

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 990 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwier dzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

h) prezenty o małej wartości, próbki.
8. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności nie stanowiących działalności 

gospodarczej,
c) podatnicy zagraniczni,
d) samo naliczenie podatku a podatnik VAT,
e) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
f) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku 

rejestracji.
9. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania 

obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania 

obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, 
media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, 
dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,

d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
e) zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego 

od 1 stycznia 2014 r.,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podat-

kowy po 1 stycznia 2014 r.,
g) szczególne zasady opodatkowania usług budowla-

nych, najmu, dzierżawy, leasingu itp. transakcji po 1 
stycznia 2014 r.,

h) rozliczenie VAT w sposób kasowy po 1 stycznia 2014 r.
10. Rodzaje faktur VAT:
a) faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
b) faktury VAT RR,
c) faktury VAT wystawiane przez małego podatnika
d) faktury VAT wystawiane w przypadku rozliczania pro-

cedur marży
e) faktury wystawiane przez nabywcę,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
11. Zasady wystawiania faktur VAT: 
a) treść faktur,
b) termin wystawienia,
c) faktury zaliczkowe,
d) błędy dotyczące fakturowania,
e) wystawienie faktury po terminie.
12. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
e) wystawianie not korygujących.;

Dzień II
1. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy to-

warów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana do-

kumentacja, praktyka i orzecznictwo,

f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
g) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
h) WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
i) magazyn konsygnacyjny.
2. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towa-

rów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów:
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania 

obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) magazyn konsygnacyjny.
3. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bez-

pośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.
4. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przy-

kładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.
5. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawki podatku,
f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz 

eksportu usług,
6. Odliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem 

zmian od 1 stycznia 2014 r.:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia, 
d) odliczenie a wykonaniu usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f) rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania VAT od  

1 stycznia 2014 r.
7. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz pa-

liwa,
b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VAT,
c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
e) odliczanie w przypadku błędów na fakturach.
8.  Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skar-

bowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.
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Akademia VAT – po nowelizacji ustawy 
w 2015 roku – kurs 4-dniowy 

Poznań - SOP 15056
Cz. I 22-23.01.15
Cz. II 5-6.02.15

Gdańsk - SOP 15057
Cz. I 22-23.01.15
Cz. II 2-3.02.15

Warszawa - SOP 15058
Cz. I 26-27.01.15
Cz. II 9-10.02.15

Katowice - SOP 15059
Cz. I 16-17.02.15
Cz. II 3-4.03.15

Wrocław - SOP 15060
Cz. I 19-20.02.15
Cz. II 5-6.03.15

Warszawa - SOP 15220
Cz. I 25-26.02.15
Cz. II 9-10.03.15 

Kraków - SOP 15061
Cz. I 23-24.03.15
Cz. II 13-14.04.15

Toruń - SOP 15062
Cz. I 23-24.03.15
Cz. II 13-14.04.15

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. 
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz 
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontro-
lę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finan-
sowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, 
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. 
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie za-
wodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełno-
mocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa 
podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz procedury podatkowej. 
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach 
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji 
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa 
podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gaze-
cie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu 
prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. 
dr Paweł Selera – doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa 
podatkowego sp. z o.o., doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w 
Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie w międzynarodowych firmach do-
radztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki. Prowadził i nadzorował liczne przeglądy podatkowe mające 
na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu 
podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą.
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując  
w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawo-
dowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa 
podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową. 

Dzień I
1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia 

unijne,
b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
c) sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
d) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów 

unijnych,
e) sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym  

w zakresie podatku VAT,

f) rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwe-
stii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT. 

2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa  

o VAT oraz akty wykonawcze,
b) indywidualne interpretacje podatkowe,
c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
d) postępowanie podatkowe przed organami podatko-

wymi oraz sądami administracyjnymi,
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e) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wy-
kładni przepisów.

3. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT,
b) czynności podlegające opodatkowaniu a czynności 

opodatkowane,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.
4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem 

VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, 

pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
aporty, darowizny,

b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 
skutecznej umowy,

c) czynności niestanowiące dostawy towarów oraz 
świadczenia usług.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegają-
ca opodatkowaniu VAT:

a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
d) utrata towaru podczas transportu,
e) dostawy towarów o charakterze ciągłym,
f) moment dokonania dostawy towarów,
g) dostawa pakietowa,
h) dostawa towarów połączona z transportem,
i) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
j) sprzedaż na próbę,
k) wieczyste użytkowanie gruntów,
l) leasing finansowy.
6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie 

usług,
c) czynności niestanowiące świadczenia usług,
d) usługi kompleksowe,
e) moment wykonania usługi,
f) usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane eta-

powo,
g) refakturowanie usług.
7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) poczęstunek kontrahentów,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze fir-

mowe,
f) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego 

oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
g) akcje marketingowe,
h) sprzedaż premiowa,
i) prezenty o małej wartości,
j) próbki,
k) zmiany w zakresie nieodpłatnych dostaw towarów 

obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. (nowe regulacje 
dotyczące prezentów o malej wartości, drukowanych 
materiałów reklamowych i informacyjnych, próbek 
oraz towarów wytworzonych we własnym zakresie).

8. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności niestanowiących działalności go-

spodarczej,
c) działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS  

a opodatkowanie VAT,
d) opodatkowanie umów cywilnoprawnych – możliwości 

optymalizacji podatkowej,
e) podatnicy zagraniczni,
f) odwrotne obciążenie w VAT – ważne zmiany obowią-

zujące od 1 kwietnia 2013 r.

g) samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
h) rozliczenie VAT przez nabywcę dostawy złomu, odpa-

dów oraz praw do emisji gazów cieplarnianych,
i) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
j) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku 

rejestracji.
9. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT  

– czynności krajowe – rewolucyjne zmiany w 2014 r.:
a) nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podat-

kowego,
b) data dokonania czynności podlegającej opodatkowa-

niu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d) moment wystawienia faktury a moment powstania 

obowiązku podatkowego,
e) szczególne zasady ustalania momentu powstania 

obowiązku podatkowego – budownictwo, media, na-
jem, dzierżawa.

10. Określanie podstawy opodatkowania – ważne zmiany 
w 2014 r.:

a) pojęcie zapłaty,
b) czynności krajowe,
c) czynności nieodpłatne,
d) wymiana barterowa,
e) dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
f) opakowania zwrotne,
g) podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe trans-

akcji,
h) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji roz-

liczanych z odwrotnym obciążeniem.
11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z po-

datku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe,
b) przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia sta-

wek podatkowych,
c) najczęstsze przykłady stosowania stawki preferencyj-

nej w wysokości 8% (m. in. budownictwo mieszkanio-
we, produkty lecznicze, media, honoraria autorów),

d) praktyczne przykłady opodatkowania transakcji staw-
ką w wysokości 5%,

e) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
f) zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. 

usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, 
ubezpieczeniowe, dostawa towarów, sprzedaż samo-
chodów osobowych).

Dzień II
(pełen program znajduje się na stronie 20-21)
1. Przepisy dotyczące fakturowania.
2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT  

– ważne zmiany w 2014 r.
3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.
4. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.
5. Zasady wystawiania not korygujących.
6. Zasady przechowywania faktur.
7. Refakturowanie.
8. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.

Dzień III
(pełen program znajduje się na stronie 22-23)
1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji 

zagranicznych.
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne.
5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.
6. Eksport towarów.
7. Import towarów.
8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym.
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Dzień IV
1. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia – ważne zmiany obowiązujące od 1 

stycznia 2014 r.,
d) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczo-

nego.
2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowe-

go a odliczenie w VAT,
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
d) odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych 

faktur.
3. Rewolucja w odliczaniu VAT od samochodów – ważne 

zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r.:
a) definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT  

i w Prawie o ruchu drogowym,
b) sposób wykorzystania pojazdu:
- pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności 

gospodarczej,
- pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany,
- pojazdy częściowo przeznaczone do najmu (np. na 

cele prywatne pracowników),
- pojazdy o nieustalonym statusie.
c) sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do od-

liczenia,
d) zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek 

/ prawo korekty podatku naliczonego,
e) typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia:
- samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- samochody ciężarowe z homologacją typu N1,
- samochody osobowe,
- pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (m.in. busy, 

vany, pick-upy),
- pojazdy specjalne (m.in. agregaty, koparki, pogrzebo-

we, bankowozy, żuraw drogowy),
- jednoślady (motocykle, motorowery, skutery).
f) wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmo-

wych a zakres prawa do odliczenia:
- zakup pojazdu,
- rata leasingowa / czynsz za najem,

- wydatki na paliwo / olej napędowy / gaz do napędu,
- pozostałe wydatki eksploatacyjne (serwis, części, 

przejazd autostradą, parkingi, myjnie itp.).
g) szczególny status pojazdów użytkowanych na pod-

stawie umowy leasingu zawartej najpóźniej 31 marca 
2014 r., rejestracja umowy leasingu,

h) obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowied-
niego statusu pojazdu (dowód rejestracyjny, homolo-
gacja itp.),

i) obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skar-
bowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26),

j) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu:
- podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji,
- sposób prowadzenia ewidencji,
- sposób korygowania ewidencji,
- dane, które powinna zawierać ewidencja,
- częstotliwość prowadzenia ewidencji.
4. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skar-

bowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika – ważne 

zmiany obowiązujące w 2014 r.
5. Korekta podatku naliczonego:
a) korekta roczna,
b) korekta 5- i 10-letnia,
c) zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
d) zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środ-

ka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.
6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
a) podstawowe zasady zwrotu,
b) terminy zwrotu,
c) postępowanie kontrolne a zwrot,
d) zabezpieczenie majątkowe,
e) zwrot w terminie przyśpieszonym,
f) zwrot w braku sprzedaży.
7. Ulga na złe długi:
a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b) warunki skorzystania z ulgi,
c) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
d) zasady dokonywania korekty podatku należnego 

przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez 
nabywcę.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1890 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

KURS: Controlling - budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

Warszawa:
Cz. I 12-13.03.2015 r.
Cz. II 9-10.04.2015 r.
Cz. III 7-8.05.2015 r.
Cz. IV 28-29.05.2015 r.
Cz. V 11-12.06.2015 r.  

Gdańsk:
Cz. I 26-27.03.2015 r.
Cz. II 23-24.04.2015 r.
Cz. III 14-15.05.2015 r.
Cz. IV 2-3.06.2015 r.
Cz. V 18-19.06.2015 r.

Szczegółowe informacje: 
www.akademiamddp.pl      
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Faktura elektroniczna 
– konsolidacja przepisów dotyczących faktur 
oraz faktur elektronicznych

Poznań, 19 stycznia 2015 r. - SOP 15063

Warszawa, 21 stycznia 2015 r. - SOP 15064

Katowice, 23 stycznia 2015 r. - SOP 15065

Wrocław, 16 lutego 2015 r. - SOP 15066

Gdańsk, 20 lutego 2015 r. - SOP 15067

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. 
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz 
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontro-
lę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finan-
sowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, 
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publi-
kowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”. 

1. Konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz fak-
tur elektronicznych od 2014 r.:

a) likwidacja odrębnych przepisów wykonawczych,
b) kompleksowe uregulowanie problematyki fakturowa-

nia w ustawie o VAT).
2. Zalety i wady stosowania faktur elektronicznych.
3. Pojęcie faktury i faktury elektronicznej – ważna zmiana 

od 1 stycznia 2014 r.:
a) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w Dy-

rektywie 2006/112/WE,
b) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w roz-

porządzeniach wykonawczych do ustawy o VAT obo-
wiązujących do końca 2013 r.,

c) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w usta-
wie o VAT od 2014 r.

4. Kryteria identyfikowania faktur i faktur elektronicznych:
a) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument wysta-

wiony zgodnie z przepisami,
b) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument zawiera-

jący dane wymagane przepisami,
c) rozróżnienie pojęcia wystawienia, wysłania, otrzyma-

nia i przechowywania faktury,
d) status faktury (papierowy) w chwili wystawienia, wy-

słania, otrzymania i przechowywania faktury.
5. Wymogi szczególne, którym powinny odpowiadać 

faktury elektroniczne:
a) zgoda nabywcy jako warunek stosowania faktur elek-

tronicznych:
- formy zgody nabywcy na stosowanie faktur elektro-

nicznych – ważna zmiana od 1 stycznia 2013 r.
- czy możliwa jest zgoda dorozumiana?
- zasady i konsekwencje prawne wycofania zgody na-

bywcy.
b) autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej,
c) integralność treści faktury elektronicznej,
d) czytelność faktury elektronicznej.
6. Metody zabezpieczania faktur elektronicznych oraz 

gwarantowania autentyczności pochodzenia, integral-
ności treści i czytelności faktury:

a) metody o charakterze technicznym (informatycznym):
- format pliku elektronicznego będącego fakturą,
- bezpieczny podpis elektroniczny,

- system wymiany danych EDI,
- wskazówki praktyczne odnośnie konstruowania sys-

temów informatycznych służących wystawianiu faktur 
elektronicznych oraz papierowych.

b) metody o charakterze organizacyjnym:
- procedury wewnętrzne dotyczące obsługi zakupów i 

sprzedaży,
- regulaminy fakturowania.
c) konsekwencje prawne wystawiania faktur nie gwaran-

tujących autentyczności pochodzenia i integralności 
treści faktury,

d) kto jest zobowiązany do zapewnienia autentyczności 
pochodzenia i integralności treści faktury – sprzedaw-
ca (wystawca) czy nabywca (odbiorca)?

7. Zasady przechowywania faktur elektronicznych oraz 
udostępniania ich organom podatkowym:

a) przechowywanie faktur elektronicznych na serwerach 
wewnętrznych oraz zewnętrznych,

b) przechowywanie faktur elektronicznych na terytorium 
kraju oraz poza terytorium kraju,

c) przechowywanie w formie papierowej faktur otrzyma-
nych w formie elektronicznej,

d) obowiązki informacyjne względem organów podatko-
wych,

e) tryb i sposób udostępniania faktur na żądanie orga-
nów podatkowych,

f) wymóg bezzwłocznego poboru faktur,
g) wymóg przetwarzania danych na fakturach,
h) wskazówki praktyczne odnośnie przechowywania fak-

tur oraz udostępniania ich na żądanie organów podat-
kowych.

8. Szczególne problemy dotyczące faktur elektronicz-
nych:

a) data otrzymania faktury elektronicznej a moment po-
wstania prawa do odliczenia,

b) korygowanie faktur a faktury elektronicznej,
c) faktury elektroniczne a problematyka anulowania fak-

tury,
d) czy w przypadku ponownego przesłania faktury ema-

ilem / ponownego umieszczenia w systemie do udo-
stępniania faktur konieczne jest oznaczenie jej wyra-
zem duplikat?
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9. Inne problemy związane z fakturowaniem:
a) nowe terminy wystawiania faktur obowiązujące w 2014 r.:
- ogólne zasady wystawiania faktur,
- terminy wystawiania faktur w przypadku świadczeń  

o charakterze ciągłym,
- faktury zaliczkowe,
- wystawianie faktur przed transakcją / przed zaliczką  

– nowe rozwiązania prawne.
b) nowy katalog danych, które powinna zawierać każda 

faktura (faktura elektroniczna),
c) zasady korygowania faktur (faktur elektronicznych):
- faktura korygująca a nota korygująca,
- korekty in plus i korekty in minus,
- korekta faktury a korekta deklaracji,
- korekty wsteczne i korekty na bieżąco,
- potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe 

przepisy obowiązujące od 2014 r.

d) faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) faktura a moment powstania prawa do odliczenia,
f) nieprawidłowo wystawione faktury a ograniczenia  

w prawie do odliczenia u nabywcy.
10. Nowe regulacje dotyczące faktur obowiązujące od 

2013 / 2014 r.:
a) likwidacja obowiązku umieszczania oznaczeń „kopia” 

/ „oryginał”,
b) likwidacja obowiązku oznaczania faktur „Faktura 

VAT”,
c) problemy z wystawianiem faktur pro forma,
d) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrz-

nych,
e) nowe terminy i zasady wystawiania faktur,
f) faktury uproszczone,
g) zmiana zasad wystawiania faktur dotyczących zakupu 

paliwa do samochodów.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast

Informacje: 
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy 
oraz najnowszego orzecznictwa

Poznań, 23 stycznia 2015 r. - SOP 15068

Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. - SOP 15069

Warszawa, 27 stycznia 2015 r. - SOP 15070

Katowice, 17 lutego 2015 r. - SOP 15071

Wrocław, 20 lutego 2015 r. - SOP 15072

Kraków, 24 marca 2015 r. - SOP 15073

Toruń, 24 marca 2015 r. - SOP 15074

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. 
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz 
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontro-
lę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finan-
sowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, 
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. 
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie za-
wodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełno-
mocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa 
podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz procedury podatkowej. 
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmio-
tach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje 
w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie do-
kumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. 
Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
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1.  Przepisy dotyczące fakturowania:
a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania o usta-

wy o VAT, 
b) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
c) nowe regulacje dotyczące fakturowania obowiązujące 

od 1 stycznia 2014 r.
2.  Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT – 

ważne zmiany w 2014 r.:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowa-

ne fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest ko-

nieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot 

niebędący sprzedawcą,
e) poprawna treść faktury VAT,
f) terminy wystawienia faktury VAT, z uwzględnieniem 

zmian obowiązujących od 2014 r.,
g) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzeda-

ży – zmiana przepisów od 2014 r.,
h) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wysta-

wiania faktur VAT problemy praktyczne w 2014 r.,
i) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
j) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
k) pojęcie pustej faktury,
l) faktury wewnętrzne – przypadki stosowania, (likwida-

cja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych od 1 
stycznia 2013 r. i jej znaczenie, likwidacja przepisów do-
tyczących faktur wewnętrznych od 1 stycznia 2014 r.),

m) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki sto-
sowania, zasady wystawiania,

n) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
3.  Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej: 
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczę-

ciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do 

wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych 

(EDI),
f) wystawianie faktur w formacie PDF,
g) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicz-

nych nabywcom,
h) poprawna treść faktury elektronicznej,
i) termin wystawienia e-faktur,
j) e-faktury dokumentujące zaliczki, 
k) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podat-

kowego,
l) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypad-

ku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
m) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicz-

nych,
n) wystawienie e-faktury po terminie,

o) symbol PKWiU na fakturach elektronicznych, 
p) e-faktura a różne stawki VAT,
q) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektro-

nicznych,
r) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom 

podatkowym.
4.  Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących: 
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicz-

nej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów kra-
jowych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r., ważna zmiana 
przepisów od 1 stycznia 2014 r.,

e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus,
g) korekty bieżące i wsteczne,
h) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.
5.  Zasady wystawiania not korygujących: 
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku 

fakturowania elektronicznego,
e) ważna zmiana dotycząca zatwierdzania not korygują-

cych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
6.  Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skar-

bowym.
7.  Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a usta-

wy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz po-

wielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do 

refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatko-

wego a data wystawienia faktury – problemy w przy-
padku refakturowania,

e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, 
kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń 
kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, py-
tanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

8.  Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu na-

bycia udokumentowanego fakturą papierową oraz 
fakturą elektroniczną,

b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podat-
ku naliczonego,

c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Kontrola merytoryczna dowodu finansowego

Gdańsk, 12 stycznia 2015 r. - SOP 15075

Poznań, 13 stycznia 2015 r. - SOP 15076

Warszawa, 29 stycznia 2015 r. - SOP 15077

Wrocław, 3 lutego 2015 r. - SOP 15078

Katowice, 16 lutego  2015 r. - SOP 15079

Kraków, 20 marca  2015 r. - SOP 15080

Łódź, 20 marca  2015 r. - SOP 15081

Warszawa, 23 marca  2015 r. - SOP 15082

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego 
TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. 
Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stworzenie i utrzymanie prawidłowego systemu obiegu dokumentów w każdym podmiocie gospodarczym stanowi je-
den z głównych filarów sukcesu przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia zostaną przedstawione metody budowy prawi-
dłowego systemu nadzoru i kontroli obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk zostanie położony na 
aspekty prawne oraz podatkowe związane z kontrolą merytoryczną dowodów księgowych. Szkolenie będzie ilustrowane 
przykładami rozwiązań funkcjonujących w różnych podmiotach gospodarczych. W tym m. in. zostanie omówiony elek-
troniczny obieg i kontrola dowodów finansowych.

1. Stworzenie podstaw procedury obiegu i kontroli do-
wodów finansowych:

a) określenie zasad obiegu i kontroli dowodów w instruk-
cji obiegu dokumentów,

b) obieg i kontrola dokumentów określone w polityce ra-
chunkowości przedsiębiorstwa,

c) brak regulacji wewnętrznych dotyczących obiegu  
i kontroli dowodów finansowych a wykonywanie za-
dań kontrolnych,

d) obowiązki w zakresie kontroli dowodów finansowych 
wynikające z przepisów prawa, w tym m. in. z ustawy 
o rachunkowości oraz Kodeksu karnego skarbowego.

2. Dowody księgowe jako informacja o operacjach go-
spodarczych w przedsiębiorstwie:

a) rola dokumentów księgowych,
b) rodzaje dokumentów księgowych – ze względu na 

jednostkę wystawiającą dowody księgowe,
c) dokumenty obce,
d) dokumenty własne,
e) dowody zewnętrzne,
f) dowody wewnętrzne.
3. Kontrola merytoryczna podpisywanych umów:
a) kontrola merytoryczna podpisywania umów począw-

szy od sporządzenia oferty, a skończywszy na zawar-
ciu umowy,

b) zawieranie umów przez zarząd a kontrola merytoryczna,
c) zawieranie umów przez prokurentów i pełnomocni-

ków a kontrola merytoryczna,
d) rodzaje pełnomocnictwa,
e) prokura,
f) dokumenty,  którymi winni się legitymować pełnomoc-

nicy w obrocie gospodarczym,
g) konsekwencje podpisania umowy przez osoby nie-

uprawnione,
h) podpisanie umowy niekorzystnej do przedsiębior-

stwa a odpowiedzialność cywilnoprawna działającego  
w imieniu podmiotu, jak również osoby kontrolującej.

4. Zewnętrzny obieg dokumentów a kontrola merytoryczna:
a) znaczenie dokumentów w obrocie prawnym,
b) zachowanie właściwej formy czynności prawnej,
c) dopuszczalność umownego zastrzeżenia dokonywa-

nia czynności w określonej formie i jego skutki prawne,
d) ustalanie treści dokumentu,
e) wykładnia treści dokumentu,
f) szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów 

wynikające z Kodeksu spółek handlowych,
g) kontrola zewnętrznego obiegu dokumentów a wypo-

wiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy lub jej 
aneksowanie.

5. Wymogi stawiane dowodom finansowym w ustawie  
o rachunkowości:

a) definicja dowodu wynikająca z ustawy o rachunkowości,
b) elementy poprawnie wystawionego dokumentu księ-

gowego,
c) kontrola dokumentów księgowych pod kątem formal-

noprawnym,
d) archiwizacja i okres przechowywania dowodów księ-

gowych,
e) odpowiedzialność za sporządzanie dowodów finanso-

wych wynikająca z ustawy o rachunkowości.
6. Dowody finansowe w formie elektronicznej:
a) zasady wystawiania faktury w formie elektronicznej,
b) możliwość wystawiania innych niż faktury elektronicz-

ne dowodów finansowych,
c) korygowanie dokumentów wystawionych w formie 

elektronicznej,
d) przechowywanie dowodów finansowych w formie 

elektronicznej,
e) spełnienie wymogów autentyczności dowodów elek-

tronicznych, integralności treści oraz ich czytelności. 
7. Kontrola dowodów finansowych pod kątem ich kwa-

lifikacji na gruncie podatku dochodowego od osób 
prawnych:

a) weryfikacja dokumentów związanych ze sprzedażą,
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b) określenie przez kontrolę merytoryczną sposobu rozli-
czenia dokumentu sprzedażowego,

c) weryfikacja merytoryczna dowodów pod kątem kosz-
tów podatkowych,

d) definicja kosztu podatkowego,
e) pojęcie racjonalności wydatku w świetle orzecznictwa, 
f) koszty o charakterze bezpośrednich i ich kwalifikacja 

w czasie,
g) koszty inne niż bezpośrednie a rozliczenie w czasie,
h) zaniechanie inwestycji a koszt podatkowy,
i) inwestycja w obcych środkach trwałych,
j) straty w środkach trwałych a koszt podatkowy, ,
k) koszty wynagrodzeń oraz premii pracowniczych  

w kosztach podatkowych,
l) nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników  

a obowiązki pracodawcy,
m) koszty podróży służbowych,
n) kontrola merytoryczna dowodów dotyczących działal-

ności marketingowej.
8. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych na grun-

cie przepisów podatku VAT:
a) poprawna treść faktur,
b) PKWiU na fakturze,
c) termin wystawienia faktur,
d) faktury wystawiane przed dokonaniem transakcji,

e) fakturowanie zaliczek oraz nadpłat,
f) wystawienie faktury po terminie,
g) konsekwencje wadliwego oraz nierzetelnego wysta-

wiania faktur, odpowiedzialność karno-skarbowa,
h) ogólne zasady odliczania podatku naliczonego, 
i) najczęściej popełniane błędy w przypadku fakturowa-

nia a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
j) odliczanie VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
k) odliczenie VAT na podstawie faktury wystawionej 

przez podmiot nieuprawnionych – ważna zmiana  
w przepisach,

l) odliczenie VAT w przypadku czynności opodatkowa-
nych VAT, które powinny być zwolnione lub niepodle-
gające opodatkowaniu,

m) terminy odliczenia,
n) duplikat faktury a termin odliczenia VAT.
9. Odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwość oraz 

nierzetelność dowodów finansowych:
a) pojęcie wadliwości oraz nierzetelności dowodów,
b) odpowiedzialność wystawcy dowodu,
c) odpowiedzialność kontrolującego,
d) odpowiedzialność kierownika jednostki,
e) przesłanki wyłączające odpowiedzialność karno-skar-

bową.
10. Pytania i odpowiedzi.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dowody przeprowadzane przez organy 
podatkowe w postępowaniu podatkowym 
i kontroli podatkowej. Sankcje karne-skarbowe 
stosowane przez organy podatkowe i sądy.

Poznań, 26 stycznia 2015 r. - SOP 15083

Katowice, 28 stycznia 2015 r. - SOP 15084

Warszawa, 30 stycznia 2015 r. - SOP 15085

Wrocław, 11 lutego  2015 r. - SOP 15086

Gdańsk, 25 lutego  2015 r. - SOP 15087

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując  
w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawo-
dowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa 
podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

1. Zasady ogólne w postępowaniu podatkowym oraz 
kontroli podatkowej:

a) praworządność,
b) zaufanie do organów podatkowych,
c) udzielanie informacji i wyjaśnień,

d) zasada prawdy obiektywnej,
e) czynny udział stron,
f) szybkość, prostota i ekonomika postępowania,
g) zasada pisemności,
h) dwuinstancyjność,
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i) trwałość decyzji ostatecznych,
j) jawność postępowania,
k) ciężar dowodzenia.
2. Strona postępowania podatkowego oraz status kon-

trolowanego:
a) strona,
b) pełnomocnik,
c) przedstawiciel,
d) osoby reprezentujące kontrolowanego,
e) kurator.
3. Pozycja świadka w postępowaniu podatkowym i kon-

troli podatkowej:                                                                           
a) status świadka,                                                                                                                           
b) inicjowanie dowodu z przesłuchania świadka,                                                                              
c) waga dowodu z przesłuchania świadka w postępowa-

niu podatkowym i kontroli podatkowej,                                                           
d) udział strony (pełnomocnika) w przesłuchaniu świadka,                                                                        
e) techniki prowadzenia przesłuchań stosowane przez 

organy podatkowe,                                       
f) przykłady wadliwie przeprowadzonych przez organy 

podatkowe przesłuchań świadka i strony,                
g) skutki błędnie przeprowadzonych przesłuchań strony 

i świadka.  
4. Właściwość organów podatkowych w postępowaniu 

podatkowym oraz kontroli podatkowej.
a) właściwość rzeczowa i miejscowa organu podatkowe-

go dla strony,                                                 
b) właściwość rzeczowa i miejscowa organu podatkowe-

go dla świadka. 
5. Wszczęcie postępowania podatkowego:
a) na wniosek,
b) z urzędu,
c) odmowa wszczęcia postępowania podatkowego,
d) braki formalne podań wszczynających postępowania 

podatkowe,
e) połączenie postępowań podatkowych.
6. Wszczęcie i prowadzenie kontroli podatkowej w świe-

tle przepisów ustawy o Swobodzie działalności go-
spodarczej i ustawy Ordynacji podatkowej:

a) naruszenia przez kontrolujących przepisów ustawy  
o Swobodzie działalności gospodarczej

b) miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej,                                                                                
c) dowody oraz proces dowodzenia w toku kontroli po-

datkowej,
d) zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej 

kontroli przedsiębiorcy,
e) limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
f) sprzeciw na czynności kontrolne przedsiębiorcy – art. 

84c ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej,
g) protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej.
7. Środki dowodowe stosowane w postępowaniu podat-

kowym i kontroli podatkowej:
a) pojęcie dowodu,
b) rodzaje dowodów oraz sposoby ich przeprowadzania 

przez organy podatkowe: oświadczenie strony, prze-
słuchanie strony, przesłuchanie świadka, oględziny, 
opinie biegłych, informacje podatkowe, informacje 

przekazywane organom podatkowym przez banki, 
- wystąpienie organu podatkowego do sądu o ustalenie 

istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.
c) swobodna ocena dowodów,                                                                                                           
d) rzeczywiste przykłady dowodów występujących w toku 

postępowania podatkowego i kontroli podatkowej,                                                                                                                                  
e) orzecznictwo sądowe oraz interpretacje przepisów 

prawa w zakresie stosownych środków dowodowych,
f) termin na złożenie dowodu (skutki nie przedstawienia 

dowodu w wyznaczonym terminie),
g) wezwania,
h) kontrola podatkowa przed/po oraz w toku postępowa-

niu podatkowego,
i) korekta deklaracji.
8. Doręczenia i ich skuteczność w kontekście prowadze-

nia dowodów z przesłuchania strony i świadka. 
a) sposoby doręczania dokumentów osobom fizycznym 

i osobom prawnym (świadek/strona),
b) doręczenia poza granicami kraju.
9. Kara porządkowa jako narzędzie dyscyplinujące stro-

nę i świadka w toku postępowania podatkowego i kon-
troli podatkowej:

a) warunki nałożenia kary porządkowej.
10. Koszty postępowania podatkowego/kontroli podatkowej:
b) koszty ponoszone przez organ podatkowy,
c) zwrot kosztów postępowania poniesionych przez po-

datnika,
d) koszty obciążające podatnika.
11. Zawieszenie postępowania podatkowego i kontroli 

podatkowej:
a) przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego  

i jego skutki dla podatnika,
b) przesłanki zawieszenia kontroli podatkowej i jego 

skutki dla podatnika.
12. Akta podatkowe:
c) metryka (uprawnienia podatników w zakresie przeglą-

dania spisu czynności w toku sprawy oraz odpowie-
dzialność pracowników korpusu służby cywilnej pro-
wadzących postępowania podatkowe),

d) dostęp do akt sprawy (notatki, kopie, odpisy),
e) włączenie i wyłączenie dokumentu (dowodu) w toku 

postępowania podatkowego i kontroli podatkowej.
13. Ustawa karna skarbowa i jej zastosowanie w związku  

z postępowaniem podatkowym i kontrolą podatkową:
a) wykroczenia skarbowe,                                                                                                              
b) przestępstwa skarbowe, 
c) postępowania mandatowe prowadzone prze organy 

podatkowe,                                                     
d) instytucja czynnego żalu i jej skuteczność,                                                                                   
e) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,                                                                                               
f)  postępowania karne skarbowe przed sądami,                                                                                              
g) przykładowe rozstrzygnięcia w zakresie ustawy karnej 

skarbowej stosowane przez organy podatkowe i sądy. 
14. Rozstrzygnięcia:
a) rozstrzygnięcia organu I instancji,
b) rozstrzygnięcia organu II instancji,
c) środki odwoławcze.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 490 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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VAT w obrocie międzynarodowym 
– konsekwencje zmian w przepisach

Gdańsk, 2 lutego 2015 r. - SOP 15088

Poznań, 5 lutego 2015 r. - SOP 15089

Warszawa, 9 lutego 2015 r. - SOP 15090

Katowice, 3 marca 2015 r. - SOP 15091

Wrocław, 5 marca 2015 r. - SOP 15092

Kraków, 13 kwietnia 2015 r. - SOP 15093

Toruń, 13 kwietnia 2015 r. - SOP 15094

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie  
zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. 
Pełnomocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu 
prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT oraz PCC.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. 
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz 
postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontro-
lę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finan-
sowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, 
uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. 

Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmio-
tach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje 
w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie do-
kumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. 
Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji 
zagranicznych:

a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów klu-
czem do prawidłowego opodatkowania dostawy to-
warów,

b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, 
dostawa towarów z montażem,

c) rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
e) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji za-

granicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsu-
mowującej.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) pojęcie WDT,
b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w WDT,
g) podstawa opodatkowania w WDT,
h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana do-

kumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych,

i) magazyn konsygnacyjny.
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek 

rozliczenia WNT,
c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
d) obowiązek podatkowy,
e) moment wystawienia faktury a moment powstania 

obowiązku podatkowego,

f) nowe, rewolucyjne regulacje dotyczące wykazywania 
podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT, obo-
wiązujące od 2014 r.,

g) obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT 
w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta – 
ważna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

h) zaliczki w WNT,
i) podstawa opodatkowania w WNT,
j) magazyn konsygnacyjny.
4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT  

i w dostawach łańcuchowych,
b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki 

dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) możliwości stosowania procedury uproszczonej – wa-

runki i obowiązki uczestników transakcji.
5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.
6. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bez-

pośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów – zmiana obo-

wiązujące od 2013 r.,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w eksporcie, ważne zmiany obowiązujące od 

2014 r.,
g) podstawa opodatkowania.
7. Import towarów:
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a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towa-

rów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji po-
datkowej,

d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
a) pojęcie importu i „eksportu” usług,
b) określanie miejsca świadczenia usług,
c) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiąz-

kiem świadczącego usługę,
d) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „sta-

łego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
e) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadają-

cych statusu podatnika,
f) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,

g) opodatkowanie usług transportowych,
h) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z 

targami, wystawami, konferencjami itp.,
i) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz caterin-

gowych,
j) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie 

środków transportu,
k) zasady powstawania obowiązku podatkowego w im-

porcie usług,
l) określanie momentu wykonania usługi w przypadku 

importu usług,
m) podstawa opodatkowania,
n) stawki podatku, 
o) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług 

oraz świadczenia usług opodatkowanego poza teryto-
rium Polski.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Podatek u źródła 
– z uwzględnieniem zmian w zakresie 
opodatkowania odsetek i należności licencyjnych

Wrocław, 16 stycznia 2015 r. - SOP 15095

Warszawa, 6 lutego 2015 r. - SOP 15096

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukoń-
czył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych 
takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod 
kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. 

1. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady 
związane z poborem podatku u źródła. 

2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Ko-
mentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja 
umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów). 

3. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podat-
kowy w CIT i PIT - kryterium centrum interesów oso-
bistych i gospodarczych oraz przebywania 183 dni  
w roku w danym państwie. 

4. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce za-
mieszkania w więcej niż jednym państwie),

b) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu 
osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba). 

5. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów  
o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) powstanie zakładu,
b) zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zy-

sków do zakładu),
c) szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, bu-

dowy, biura),
d) wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawi-
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Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 690 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

ciele, maklerzy). 
6. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP  

- przesłanka decydująca o obowiązku pobrania po-
datku u źródła. 

7. Szeroki katalog należności podlegających obowiąz-
kowi pobrania podatku u źródła. 

8. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach  
o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od od-

setek),
d) odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania 

z instytucji finansowych,
e) cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła. 
9. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należ-

ności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania:

a) definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umo-
wy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych podle-
gające obowiązkowi pobrania podatku u źródła: 

- znaki towarowe, know-how,
- licencje na programy komputerowe (zmiana podej-

ścia sądów administracyjnych)
- użytkowanie urządzenia przemysłowego (szeroka 

definicja urządzenia przemysłowego, odrębności dla 
maszyn budowlanych),

- odszkodowania za naruszenie praw autorskich.
10. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) 

w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – 
ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli. 

11. Zamiany obowiązujące od 1 lipca 2013 r. – zwolnienie 
z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i 
należności licencyjnych:

a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/
WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu 
opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należ-
ności licencyjnych między powiązanymi spółkami róż-
nych Państw Członkowskich,

b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i na-
leżności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmio-
tów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek. 

12. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT   oraz dywidendy  
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku 
osób prawnych - m.in.  umorzenie udziałów (akcji), 
wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, 
podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek 
otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,

b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywi-
dend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnie-
nia przesłanek do zwolnienia.  

13. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy 
i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodat-
kowania:

a) pojęcie artysty i sportowca,
b) zasady poboru podatku u źródła w przypadku tzw. wy-

nagrodzenia mieszanego oraz w przypadku tzw. spół-
ek estradowych. 

14. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzor-
czych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagro-
dzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz 
pracowników w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

15. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie 
o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania:

a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze 
– problemy praktyczne związane z brakiem definicji, 

b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozu-
mieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

c) szczególne rodzaje usług niematerialnych.
16. Zasady opodatkowania nieruchomości (tzw. klauzula 

nieruchomościowa).
17. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:
a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji,
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat 

rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty re-
zydencji,

d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) aktualizacja certyfikatów,
f) ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu re-

zydencji. 
18. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u 

źródła:
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości po-

datku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przy-

chodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) zakup biletów lotniczych,
e) zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe,
f) wynajem samochodów za granicą,
g) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane 

w Internecie,
h) podróże służbowe pracowników a obowiązki związa-

ne z poborem podatku u źródła. 
19. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja  CIT 10 Z (data złożenia, wymagane infor-

macje),
b) informacja FT – 2/2R (data złożenia, wymagane infor-

macje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne. 
20. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – 

przykłady praktyczne:
a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda zaliczenia proporcjonalnego,
c) metoda zaliczenia pełnego. 
21. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodat-

kowania. 
22. Pytania i odpowiedzi. 
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CIT od podstaw 
po nowelizacji w 2015 r.

Warszawa, 13 – 14 stycznia 2015 r. - SOP 15097

Wrocław, 3 – 4 lutego 2015 r. - SOP 15098

Poznań, 12 – 13 lutego 2015 r. - SOP 15099

Gdańsk, 16 – 17 lutego 2015 r. - SOP 15100

Łódź, 18 – 19 lutego 2015 r. - SOP 15101

Kraków, 5 – 6 marca 2015 r. - SOP 15102

Toruń, 5 – 6 marca 2015 r. - SOP 15103

Katowice, 3 – 4 marca 2015 r. - SOP 15104

Warszawa, 9 – 10 marca 2015 r. - SOP 15105

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Dzień I:
1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa,
g) stawki podatkowe,
h) zaliczki na podatek oraz zeznanie roczne,
i) odpowiedzialność podatników i płatników. 
2. Przychody:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw 

oraz świadczenia usług,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach roz-

liczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy 

przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dys-
pozycji?),

e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz czę-
ściowo nieodpłatnych,

f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane 
przykłady.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków. 
4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz 

kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestano-
wiące kosztów podatkowych:

a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,

c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
g) wierzytelności,
h) leasing. 

Dzień II:
5. Amortyzacja:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) zasady i metody amortyzacji,
e) wybrane zagadnienia – inwestycje w obcych środkach 

trwałych, koszty zaniechanych inwestycji. 
6. Różnice kursowe.
7. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podat-

kowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwen-

cji modelowej OECD oraz wybranych umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania,

c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe 

obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.
8. Podmioty powiązane:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmio-

tami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów. 

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 990 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Dzień 1
Podstawowe definicje z zakresu podatku dochodowe-
go od osób prawnych; przychody podatkowe. Zasady 
rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Podatnicy podatku CIT.
2. Wybór optymalnej formy prowadzonej działalności:
a) spółki kapitałowe a spółki osobowe, w tym struktura 

ze spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną, 
co dalej ze spółka komandytowo-akcyjną w 2014,

b) alternatywy dla SKA,
c) instytucje wspólnego inwestowania, w tym konsorcja,
d) wykorzystanie spółki celowej z innej jurysdykcji podat-

kowej,
e) podatkowe grupy kapitałowe.
3. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podat-

kowy, na co uważać prowadząc aktywność poza gra-
nicami RP.

4. Rok podatkowy jako element optymalizacji wyniku po-
datkowego, w tym rok obrotowy przy nowych SKA.

5. Strata za rok podatkowy zasady rozliczania i techniki 
jej przejęcia od innych podmiotów, w tym problematy-
ka strat trans granicznych.

6. Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatko-
wania, problematyka dochodów wolnych od podat-
ków i niepodlegających opodatkowaniu a wydatków 
poniesionych na ich uzyskanie.

7. Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia 

usług,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach roz-

liczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematy-
ka refakturowania,

c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie 

stanowią przychodu,

e) korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco  
a kiedy wstecz,

f) problematyka bonów zakupowych oraz premii pie-
niężnych na gruncie ustawy o CIT.

8. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłat-
nego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świad-
czenia, w tym przychody z tytułu służebności prze-
syłu, przechodu, przejazdu; nieodpłatne otrzymanie 
infrastruktury bądź usunięcie kolizji na majątku firmy, 
problematyka umów toolingowych bądź korzystania 
z cudzego znaku towarowego, nieodpłatne pełnienie 
funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej.

9. Przychód podatkowy zasady szczególne, w tym zmia-
ny od 2014 r.:

a) zasady ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania 
przychodów z tytułu podatkowych różnic kursowych,

b) zasady ustalania przychodów z tytułu objęcia oraz od-
płatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za 
wkład niepieniężny oraz pieniężny w spółkach kapita-
łowych bądź osobowych – ryzyka podatkowe, zmiany 
od 2014 r.

c) instytucja wymiany udziałów/akcji – zasada neutralno-
ści oraz praktyczne wykorzystanie wymiany udziałów/
akcji w obrocie gospodarczym,

d) łączenie i podział spółek, z uwzględnieniem spółek 
osobowych – wybrane zagadnienia podatkowe,

e) aporty a kwestia proporcji kapitału zakładowego do 
zapasowego zmiany od 2014 r.,

f) SKA w transakcjach restrukturyzacyjnych w 2014 r.

Dzień 2 
Koszty uzyskania przychodów
1. Definicja kosztów a celowość wydatków. 
2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbęd-

ny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym.

Akademia CIT –  przepisy po nowelizacji ustawy 
w 2015 roku – kurs 4-dniowy

Poznań - SOP 15106
Cz. I: 20-21.01.15
Cz. II: 3-4.02.15

Warszawa - SOP 15107
Cz. I: 5-6.02.15
Cz. II: 17-18.02.15

Katowice - SOP 15108
Cz. I: 18-19.02.15
Cz. II: 5-6.03.15

Wrocław - SOP 15109
Cz. I: 2-3.03.15
Cz. II: 16-17.03.15

Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach 
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji 
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm do-
radczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi 
problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również 
w zakresie opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania 
podwójnego opodatkowania.
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiota-
mi specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor 
oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy 
w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. 
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Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1890 zł + VAT 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie  
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich 
do kosztów.

4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
5. Zasady rozliczania kosztów w czasie.
6. Różnice kursowe w kosztach (metoda podatkowa).
7. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników.
8. Wierzytelności.
9. Strata.
10. Reklama i reprezentacja.
11. Inwestycje oraz ich finansowanie w ramach działalno-

ści przedsiębiorstwa.
12. Samochód w działalności gospodarczej.

Dzień 3
Środki trwałe i ich amortyzacja; leasing w ustawie o CIT
1. Środki trwałe: 
a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samo-

dzielność i konieczność jego wykorzystywania,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe 

(kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym in-

westycje w obcym środku trwałym.
2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatko-

wych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające 

amortyzacji.
3. Wycena wartości początkowej, w tym nowe zasady 

ustalania wartości początkowej w 2014 r.:
a) zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, 

praw autorskich,
b) wytworzenie majątku trwałego trwałego,
c) optymalizacja przy zakupie licencji,
d) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego  

a wartość początkowa,
e) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego 

do użytkowania,
f) korekta podstawy do dokonywania odpisów amorty-

zacyjnych,
g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość po-

czątkową,
h) ewidencja środków trwałych.
4. Zasady i metody amortyzacji:
a) niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyj-

nych, 
b) podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania od-

pisów amortyzacyjnych,
c) metody amortyzowania środków trwałych,
d) stawki obniżone, podwyższone i indywidualne, 
e) metoda degresywna,
f) amortyzacja jednorazowa środków trwałych,
g) zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach.
5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe nie-

korzystanie z majątku trwałego,

d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.
6. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyska-

nia przychodów, zasady dokonywania.
7. Odpłatne zbycie majątku trwałego.
8. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – naj-

korzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.
9. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektyw-

ne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązują-
cymi zmianami.

Dzień 4
Stawki podatkowe; pozostałe zagadnienia
1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia, darowizny 
b) rola fundacji prywatnej w planowaniu podatkowym,
c) ulgi, w tym ulga technologiczna
d) stawka podatku.
2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób praw-

nych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych:

a) należności licencyjne oraz odsetki,
b) zryczałtowany podatek dochodowy od osób praw-

nych w przypadku należności licencyjnych, odsetek 
oraz innych, 

c) zryczałtowany podatek dochodowy od osób praw-
nych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie 
udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne 
podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz 
podział jednostek gospodarczych, 

d) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałto-
wanego podatku dochodowego od osób prawnych 
wynikający z polskiej ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, 

e) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do 
skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zry-
czałtowanego podatku dochodowego od osób praw-
nych wynikającego z polskiej ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych. 

3. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, ze-
znanie roczne:

a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek do-
chodowy,

b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatko-

wych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.
4. Odpowiedzialność podatnika i płatnika.
5. Metody szacowania cen oraz zmiany dotyczące cen 

transferowych od lipca 2013 r. oraz „cienkiej kapitali-
zacji”. 

6. Szczególna dokumentacja podatkowa:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji.
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Ceny transferowe 2015 
– obowiązujący stan prawny

Warszawa, 28 – 29 stycznia 2015 r. - SOP 15110

Wrocław, 11 – 12 lutego 2015 r. - SOP 15111

Katowice, 18 – 19 lutego 2015 r. - SOP 15112

Warszawa, 23 – 24 lutego 2015 r. - SOP 15113

Kraków, 19 – 20 marca 2015 r. - SOP 15114

Bydgoszcz, 19 – 20 marca 2015 r. - SOP 15115

Poznań, 23 – 24 marca 2015 r. - SOP 15116

Warszawa, 30 – 31 marca 2015 r. - SOP 15117

Łódź, 16 – 17 kwietnia 2015 r. - SOP 15118

Jarosław F. Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświad-
czenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem 
kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podat-
ków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz 
książki: „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, która ukazała się nakła-
dem wydawnictwa C.H. Beck. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w tematyce 
powiązań pomiędzy cenami transferowymi a wynikami finansowymi spółek notowanych na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie. Wykładowca akademicki prawa podatkowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnych informacji z zakresu transfer pricingu. Omówione będą 
zarówno metody szacowania cen transferowych, procedura sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych 
jak i przedstawiona zostanie w szczególności metodologia sporządzania analizy porównawczej (ang. benchmark study). 
Dodatkowo wskazane zostaną potencjalne zagrożenia wynikające z kodeksu karnego skarbowego oraz omówione 
zostaną sposoby optymalizacji podatkowej transakcji narażonych na szczególne ryzyko kontrolne UKS. Na szkoleniu 
omówione zostaną szczegółowo nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych, które 
weszło w życie 18 lipca 2013 r. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla 
podmiotów powiązanych m.in. obowiązek przygotowywania odrębnej dokumentacji podatkowej dla usług o niskiej 
wartości dodanej oraz obowiązek sporządzania analizy porównawczej opartej o wskaźniki rentowności badanych spół-
ek na podstawie m.in. piramidy Du Ponta. 

Dzień I
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CEN TRANSFE-
ROWYCH
1. Przepisy z zakresu cen transferowych:
a)  przepisy OECD,
b)  przepisy polskie.
2. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych 

na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2014 r.:
a)  wprowadzenie zasad opodatkowania kontrolowanych 

spółek zagranicznych,
b)  doprecyzowanie oraz rozbudowanie przepisów doty-

czących niedostatecznej kapitalizacji,
c)  rozszerzenie katalogu podmiotów powiązanych,
d)  obowiązki dokumentacyjne dla podatników prowa-

dzących za granicą RP działalność w formie zakładu 
(permanent establishment),

e)  doprecyzowanie przepisów w zakresie wypłaty dywi-
dendy rzeczowej (tzw. ciche rezerwy),

f)  doprecyzowanie przepisów dotyczących ważności 
certyfikatu rezydencji,

g)  doprecyzowanie przepisów dotyczących wyceny 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych w przypadku przeniesienia spółki europej-
skiej do innego kraju.

3. Transakcje finansowe – ryzyka podatkowe i formuły 
optymalizacji podatkowej:

a) pożyczki wewnątrzgrupowe, cash pooling, gwarancje/
poręczenia bankowe, niedostateczna kapitalizacja, 
pożyczki fasadowe.

4. Transakcje niematerialne - ryzyka podatkowe i formuły 
optymalizacji podatkowej:

a) opłaty licencyjne, sprzedaż środków trwałych, umowy 
o repartycji kosztów (ang. Cost Contribution Arrange-
ments), umowy produkcji kontraktowej (ang. Contract 
Manufacturing), transakcje wsparcia w zakresie IT, 
transakcje zagregowane, sprzedaż udziałów, refaktu-
rowanie.

5. Zakład (ang. permanent establishment).
6. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów o 

cenach transferowych:
a) warunki do utworzenia PGK,
b) preferencje podatkowe dla PGK.
7. Ceny transferowe na gruncie ustawy VAT:
a) ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru 

na gruncie art. 32 uVAT,
b) związki pomiędzy kontrahentami,
c) sposoby ustalenia ceny transakcyjnej,
d) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
8. Omówienie zasad sporządzania podatkowej doku-

mentacji cen transferowych. Case study:
a) elementy dokumentacji podatkowej,
b) analiza funkcjonalna transakcji,
c) sposób kalkulacji cen transakcyjnych.
9. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych  

w zakresie cen transferowych.
10. Odpowiedzialność karna skarbowa:
a) kodeks karny skarbowy,
b) ustawa ordynacja podatkowa,
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c) ustawa o rachunkowości,
d) ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
11. Metody obrony w przypadku kontroli skarbowych:
a) metody prawa materialnego,
b) metody w oparciu o benchmark study,
c) metody prawa procesowego.
12. Kontrole UKS w zakresie cen transferowych:
a) struktura kontrolowanych podmiotów,
b) najczęściej kontrolowane transakcje,
c) sposoby obrony w przypadku kontroli organów podat-

kowych i organów kontroli skarbowej.

Dzień II
KOMENTARZ DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINAN-
SÓW. NOWE OBOWIĄZKI OD 18 LIPCA 2013 ROKU
1. Przepisy ogólne rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie cen transferowych z 17 czerwca 2013 r.:
a) definicje,
b) szacowanie dochodu,
c) korekta dochodu,
d) transakcje zagregowane.
2. Analiza porównywalności:
a) analiza warunków transakcji,
b) różnice cech transakcji i produktów,
c) analiza przebiegu transakcji,
d) wpływ warunków transakcji na wartość rynkową trans-

akcji,

e) analiza różnic porównywalnych rynków,
f) strategia gospodarcza.
3. Podstawowe metody określania dochodów podatni-

ków w drodze oszacowania cen:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
b) metoda ceny odsprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży („koszt plus”).
4. Określanie dochodów przy zastosowaniu metod zy-

sku transakcyjnego:
a) metoda podziału zysków,
b) metoda marży transakcyjnej netto.
5. Szczególne przypadki i warunki ustalania wartości 

rynkowej dóbr niematerialnych i usług:
a) zasady określania wartości rynkowej dla transakcji 

niematerialnych,
b) wydatki na reklamę,
c) transakcje finansowe (kredyty, pożyczki, gwarancje, 

poręczenia),
d) usługi badań wewnątrzgrupowych,
e) usługi o niskiej wartości dodanej,
f) umowy o repartycji kosztów.
6. Restrukturyzacja działalności.
7. Tryb dokonywania korekty zobowiązań podatkowych.
8. Sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowa-

nia w przypadku korekty zysków podmiotów powiąza-
nych.

9. Przepisy przejściowe i końcowe

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1190 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os. VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Reklama i reprezentacja na gruncie podatków 
CIT, PIT oraz VAT w 2015 roku

Poznań, 14 stycznia 2015 r. - SOP 15119

Łódź, 15 stycznia 2015 r. - SOP 15120

Toruń, 15 stycznia 2015 r. - SOP 15121

Katowice, 15 stycznia 2015 r. - SOP 15122

Gdańsk, 19 stycznia 2015 r. - SOP 15123

Warszawa, 23 stycznia 2015 r. - SOP 15124

Wrocław, 2 lutego 2015 r. - SOP 15125

Poznań, 11 lutego 2015 r. - SOP 15126

Katowice, 12 lutego 2015 r. - SOP 15127

Gdańsk, 9 marca 2015 r. - SOP 15128

Kraków, 12 marca 2015 r. - SOP 15129

Bydgoszcz, 13 marca 2015 r. - SOP 15130

Łódź, 17 marca 2015 r. - SOP 15131

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukoń-
czył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych 
takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod 
kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate 
doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się 
w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie,  podróżach 
służbowych oraz VAT/CIT/PIT.
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1. Definicja kosztów uzyskania przychodów:
a) dokumentowanie wydatków na gruncie podatku CIT,
b) celowość wydatku, a możliwość zaliczenia do kosz-

tów podatkowych,
c) poniesienie kosztu a potencjalne lub faktyczne osią-

gnięcie przychodu,
d) wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przycho-

dów – negatywny katalog.
2. Reklama na gruncie podatków dochodowych:
a) definicja reklamy na gruncie podatku CIT,
b) kiedy wydatki na reklamę mogą być kosztem podat-

kowym?
c) limitowanie wydatków na reklamę,
d) reklama w mass-mediach, a koszty podatkowe,
e) eventy firmowe, targi, konferencje, stoiska promocyjne,
f) czy wydatki na reklamę mogę być kosztem podatko-

wym, gdy w efekcie nie wzrośnie sprzedaż?
g) gadżety z logo firmy, a wydatek na cele reklamowy,
h) wydatki na organizację konkursów i nagród, a możli-

wość zaliczenia do kosztów podatkowych.
3. Reprezentacja a reklama:
a) znaczenie reprezentacji w podatkach dochodowych,
b) wydatki na reprezentację, a koszty podatkowe,
c) ocena, czy wydatek ma charakter reklamowy czy re-

prezentacyjny,
d) luksusowy wystrój biura – kiedy może nie zostać uzna-

ny za reprezentację?
e) poczęstunek kontrahenta, a koszty uzyskania przy-

chodu,
f) czy „lunch na mieście” z kontrahentem może być 

kosztem uzyskania przychodu? – omówienie najnow-
szego stanowiska Ministra Finansów oraz sądów ad-
ministracyjnych,

g) określony, a nieokreślony adresat świadczenia.
4. Sponsoring i sprzedaż premiowa:
a) czym jest sponsoring i kiedy może być kosztem uzy-

skania przychodów?
b) znaczenie sprzedaży premiowej w ujęciu biznesowym 

i podatkowym,
c) sprzedaż dodatkowego produktu „za jeden grosz” – 

optymalizacja i konsekwencje podatkowe,

d) „Bony towarowe” – czy podlegają opodatkowaniu VAT?
5. Działania promocyjne na gruncie podatku VAT:
a) prawo do odliczenia podatku VAT, a wręczanie pre-

zentów i upominków,
b) kiedy nieodpłatna dostawa towarów podlega opodat-

kowaniu?
c) nieodpłatne świadczenia usług na cele związane i nie-

związane z przedsiębiorstwem – ujęcie podatkowe,
d) rabat, premia pieniężna – praktyczne stosowanie na 

gruncie orzeczenia NSA w składzie 7 sędziów,
e) prezenty o małej wartości w stanie prawnym w 2014 r.,
f) nieodpłatne przekazanie materiałów drukowanych  – 

opodatkowane?
g) czy VAT może być kosztem uzyskania przychodów?
6. Firma jako płatnik podatku PIT:
a) kiedy należy wystawić PIT-8C, kiedy PIT-8AR?
b) sprzedaż premiowa a zwolnienie w podatku PIT – wa-

runki,
c) obowiązki ewidencyjne płatnika w związku z działania-

mi reklamowymi,
d) konsekwencje niepobrania podatku po stronie benefi-

cjenta i firmy.
7. Świadczenia pracownicze:
a) imprezy integracyjne, a zebrania firmowe,
b) dowóz do pracy – czy zawsze jest przychodem?
c) abonamenty medyczne, karnety sportowe w świetle 

najnowszego orzecznictwa
d) samochody i telefony służbowe,
e) optymalizacja opodatkowania pracowników w podat-

ku PIT.
8. Świadczenia na rzecz kontrahentów:
a) wyjazd z kontrahentem,
b) kolacja w restauracji,
c) wręczenie prezentów o charakterze użytkowym i sym-

bolicznym – konsekwencje podatkowe,
d) udział w imprezie firmowej,
e) dowóz kontrahenta na targi i venty,
f) omówienie praktyki gospodarczej oraz najnowszego 

orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji 
organów podatkowych.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie reklamy i reprezentacji zarówno  
w podatkach dochodowych (CIT, PIT) jak i w podatku od towarów i usług (VAT). Na zajęciach zostaną przedstawione  
wszelkie kwestie związane z organizacją imprez firmowych dla pracowników i kontrahentów oraz wszelkie działania 
wspierające sprzedaż, w tym sprzedaż premiowa. Ponadto, na szkoleniu zostanie omówiona najnowsza praktyka  
gospodarcza na gruncie rozpoznawania i dokumentowania powyższych zdarzeń w ujęciu podatkowym, wzbogacona 
o aktualne interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 540 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + VAT 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również 
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. 
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1. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość 
opodatkowania:

a) plany zagospodarowania przestrzennego,
b) ewidencja gruntów i budynków,
c) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
d) organy podatkowe właściwe dla podatku od nierucho-

mości,
e) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
f) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania 

oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieru-
chomości,

g) przedawnienie podatku od nieruchomości.
2. Prawo budowlane a podatek od nieruchomości:
a) wpływ prawa budowlanego na podatek od nierucho-

mości,
b) praktyczne przykłady zastosowania prawa budowla-

nego przy podatku od nieruchomości,
c) najważniejsze definicje w prawie budowlanym,
d) zmiany prawa budowlanego, które wpływają na opo-

datkowanie podatkiem od nieruchomości.
3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomo-

ści po zmianach:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzy-

stywane w działalności gospodarczej,
b) tymczasowe obiekty budowlane m.in. sezonowe na-

mioty, 
c) budowle i urządzenia budowlane,
d) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
e) fundamenty, place, rampy załadunkowe,
f) sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, elek-

troenergetyczne, 
g) pojęcie pasa drogowego, oświetlenie drogi,
h) drogi wewnętrzne i drogi leśne.
4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem od nie-

ruchomości:

a) powierzchnia użytkowa budynku,
b) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
c) powierzchnia gruntów, zbiorników wodnych,
d) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach.
5. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie  

i dzierżawie:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skar-

bu Państwa,
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.
6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.
7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) deklaracje w podatku od nieruchomości,
f) terminy zapłaty podatku.
8. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.
9. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podat-

ku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
c) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzy-

skania przychodów.
10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz 

organów podatkowych dotyczące podatku od nieru-
chomości.

Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka 
związane z rozliczeniem – najnowsze stanowiska 
organów podatkowych i sądów administracyjnych

Warszawa, 20 stycznia 2015 r. - SOP 15132

Katowice, 23 stycznia 2015 r. - SOP 15133

Poznań, 19 lutego 2015 r. - SOP 15134

Toruń, 20 lutego 2015 r. - SOP 15135

Łódź, 20 lutego 2015 r. - SOP 15136

Warszawa, 27 lutego 2015 r. - SOP 15137

Wrocław, 18 marca 2015 r. - SOP 15138

Gdańsk, 25 marca 2015 r. - SOP 15139

Kraków, 25 marca 2015 r. - SOP 15221

Warszawa, 26 marca 2015 r. - SOP 15140

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl.
Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach,  materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu 
podróży służbowej oraz samochód w firmie 
– aspekty podatkowe

Katowice, 12 stycznia 2015 r. - SOP 15141

Wrocław, 13 stycznia 2015 r. - SOP 15142

Warszawa, 28 stycznia 2015 r. - SOP 15143

Poznań, 30 stycznia 2015 r. - SOP 15144

Gdańsk, 17 lutego 2015 r. - SOP 15145

Katowice, 20 lutego 2015 r. - SOP 15146

Wrocław, 24 lutego 2015 r. - SOP 15147

Warszawa, 25 lutego 2015 r. - SOP 15148

Poznań, 5 marca 2015 r. - SOP 15149

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólni-
cy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie.  
W latach 2008 – 2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsię-
biorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach 
gospodarczych tj. łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych 
pod kątem ich konsekwencji prawno-podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo 
sporządzał dokumentacje cen transferowych oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracow-
ników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie do-
radcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz 
podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, 
reprezentacji i reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT. 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również 
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadcze-
nie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego 
związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymaliza-
cji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia 
spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa 
podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gaze-
cie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu 
prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

1. Podróży służbowej – uwagi ogólne:
a) źródła prawa,
b) definicje podróży służbowej,
c) różnice pomiędzy podróżą służbową a podróżą, 
d) właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a po-

dróż służbowa,
e) wpływ podróży służbowej na czas pracy,
f) różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem,
g) różnice pomiędzy podróżą służbową a wyjazdem na 

szkolenie.
2. Czasu i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podró-

ży służbowej krajowej i zagranicznej. 
3. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. 

Forma – pisemnie czy ustnie?
4. Regulacje dotyczące diet:
a) wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a 

zagranicznych,

b) jak obliczać diety?
c) definicja pojęcia doba,
d) jak ustalić państwo docelowe w podróży służbowej 

zagranicznej?
e) zasady dokonywania odliczeń od diety przy częścio-

wym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
f) jak rozliczać śniadania hotelowe?
g) odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem,
h) jak dokonywać odliczeń od połowy diety?  
i) czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
j) konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
k) nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporzą-

dzenia. Czy będzie stanowić koszt uzyskania przy-
chodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód 
u pracownika?

l) zapewnienie należności na wyżywienie w podróży 
służbowej zagranicznej a dieta.
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Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 540 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

5. Zapewnienie całodziennego wyżywienia:
a) co to jest całodzienne wyżywienie? Jak traktować 

obiadokolacje i lunch?
b) różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywie-

niem,
c) czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? 

Czy zawsze będzie stanowić koszt uzyskania przy-
chodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód 
u pracownika?

6. Zwrot kosztów przejazdu:
a) podróż służbowa krajowa i zagraniczna, a środki 

transportu. Kto je określa?
b) co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka 

transportu?
c) podróż samochodem służbowym,
d) podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny 

samochód pracownika,
e) ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy 

oraz zasady praktycznego rozliczania.
7. Zwrot kosztów noclegu:
a) różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podró-

ży służbowej krajowej a zagranicznej,
b) limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagra-

nicznej.
c) konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hote-

lowych.
d) jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów 

hotelowych?
e) ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej i za-

granicznej.
8. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową 

w kraju i zagranicą:
a) definicja komunikacji miejscowej? 
b) różnice w zwrocie kosztów za poruszanie się komuni-

kacją miejscową w podróży służbowej krajowej a za-
granicznej,

c) rozliczenie ryczałtowe a zwrot wydatków faktycznie 
poniesionych przez pracownika,

d) diety dojazdowe zagranicą.  Czy można wypłacić po-
łowę diety dojazdowej?

e) kiedy nie przysługują ryczałty? Różnice pomiędzy po-
dróżą służbową krajową a zagraniczną.

9. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w sto-
sunku do uzasadnionych potrzeb:

a) rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami.  
Różnice pomiędzy zwrotem przy używaniu samocho-
du służbowego a używaniu samochodu prywatnego 
pracownika.  Konsekwencje podatkowe,

b) rozliczenie kosztu usługi ,,rent a car” w podróży służ-
bowej krajowej i zagranicznej. Czy obowiązuje limit 
wydatków?,

c) ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbo-
wej,

d) inne udokumentowane wydatki.
10. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wy-

datków:

a) rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie po-
niesionych przez pracownika, 

b) paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
c) oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku. 

Omówienie problematyki częstych oświadczeń pra-
cowników.  Konsekwencje podatkowe.

11. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
a) ustalenie wysokości zaliczki w podróży służbowej kra-

jowej i zagranicznej,
b) czy pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki?
c) w jakiej walucie wypłacić zaliczkę na podróż służbową 

zagraniczną?
d) kurs wypłaty i rozliczenia zaliczek w podróży służbo-

wej zagranicznej,
e) termin rozliczenia zaliczki,
f) korzystanie ze służbowych kart kredytowych a zalicz-

ka w podróży służbowej.
12. Należności z tytułu podróży służbowych a podatko-

wy koszt uzyskania przychodu.  Bieżące orzecznictwo  
i interpretacje:

a) poniesienie należności a kwalifikacja celowościowa,
b) rozpoznawanie kosztów w całości, czy do limitów? 
13. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość 

powstania przychodu u pracownika.  Bieżące orzecz-
nictwo i interpretacje.

14. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń 
a kwestia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych.

15. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków 
dochodowych:

a) samochód stanowiący własność podatnika a podróż 
służbowa,

b) samochód niestanowiący składnika majątku podatni-
ka a podróż służbowa,

c) samochód prywatny pracownika wykorzystywany na 
cele służbowe, 

d) samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne,
e) samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu 

a podróż służbowa,
f) amortyzacja, ubezpieczenie oraz straty i remonty sa-

mochodu.
16. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT:
a) samochód służbowy używany do celów prywatnych  

a VAT,
b) zasady odliczenia podatku naliczonego związanego  

z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian 
w podatku VAT,

c) pojazdy samochodowe o masie całkowitej mniejszej 
niż 3,5 tony,

d) samochody „z kratką”,
e) odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego 

samochodu w aspekcie zmian w podatku VAT,
f) najem, dzierżawa i leasing samochodów – odliczenie 

VAT od rat leasingowych.
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Rozliczanie transakcji trójstronnych 
oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

Poznań, 23 stycznia 2015 r. - SOP 15150 
Wrocław, 11 lutego 2015 r. - SOP 15151 

Warszawa, 20 lutego 2015 r. - SOP 15152

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego 
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi.

1.  Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji 
zagranicznych:

a)  określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem 
do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,

b)  opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, 
dostawa towarów z montażem,

c)  rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d)  podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
e)  ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji za-

granicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsu-
mowującej.

2.  Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT 
transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:

a)  reguły INCOTERMS 2010 oraz 2000,
b)  moment dokonania dostawy towarów a odpowiednie 

reguły INCOTERMS,
c)  sposób określenia ceny w zależności od zastosowa-

nia odpowiednich reguł INCOTERMS,
d)  analiza poszczególnych reguł INCOTERMS 2010 wraz 

z omówieniem ostatnich zmian,
e)  najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCO-

TERMS.
3.  Określanie miejsca dostawy towarów na gruncie po-

datku VAT:
a)  znaczenie warunków dostaw do określenia miejsca 

dostaw towarów,
b)  miejsce dostawy towarów transportowanych,
c)  miejsce dostaw towarów nietransportowanych,
d określanie miejsca dostawy w przypadku transakcji WNT,
e)  miejsce dostawy w przypadku dostaw połączonych  

z montażem.
4.  Rozliczanie podatku VAT w przypadku transakcji trój-

stronnych:
a)  podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
b) warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia  

a transakcja trójstronna,
c) obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trój-

stronnymi,
d)  miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trój-

stronnej,
e)  podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,

f)  podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
g)  podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw,
h)  wykazywanie transakcji trójstronnej uproszczonej  

w deklaracji VAT,
i)  fakturowanie transakcji trójstronnej uproszczonej.
5.  Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:
a)  różnice pomiędzy transakcją trójstronną uproszczoną 

a transakcją łańcuchową,
b)  podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
c)  wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy 

towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
d)  transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu to-

warów,
e)  transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji 

wewnątrzwspólnotowych,
f)  transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
g) obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach 

transakcji łańcuchowej,
h)  transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.
6.  Istota i znaczenie faktury w przypadku transakcji łań-

cuchowych oraz trójstronnych:
a)  faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
b)  sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą – na 

co się powoływać?
c)  czy faktura może zastępować umowę pisemną.
7. Rodzaje faktur VAT wystawianych w przypadku trans-

akcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
a)  faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
b)  faktura VAT marża,
c)  faktury wystawiane przez nabywcę,
d)  faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
8. Transakcje trójstronne uproszczone w deklaracji VAT 

oraz informacji podsumowującej:
a)  pola w deklaracji VAT-7, które należy wypełnić w przy-

padku transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
b)  pola podlegające wypełnieniu w przypadku informacji 

podsumowującej,
c)  termin właściwy dla wykazania transakcji trójstronnej 

w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej,
d)  terminy właściwe dla wykazania transakcji łańcucho-

wej w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 690 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia 
i inne działania restrukturyzacyjne 
w ujęciu rachunkowym i podatkowym

Warszawa, 24 – 26 marca 2015 r. - SOP 15153

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze 
rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie 
audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym 
spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz 
finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzyna-
rodowych Standardów Rachunkowości. Autor  licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, 
ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukoń-
czył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych 
takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod 
kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył 
w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. 

Dzień I
I. Połączenie jednostek gospodarczych.
1. Wprowadzenie.
2. Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy po-

łączeń jednostek gospodarczych:
a) przejęcie jednostki,
b) powstanie spółki nowo zawiązanej,
c) przejęcie odwrotne.
3. Regulacje prawne:
a) prawo polskie:
- Kodeks Spółek Handlowych  (Tytuł IV Dział I),
- Ustawa o Rachunkowości  (Rozdział 4a),
b) prawo międzynarodowe:
- Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finan-

sowej 3: Połączenia jednostek gospodarczych.
4. Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych:
a) metoda łączenia udziałów:
- Ustawa o Rachunkowości art. 44c,
- zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych,
- ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu fi-

nansowym.
b) metoda nabycia:
- Ustawa o Rachunkowości art. 44b,
- MSSF 3,
- problematyka wyceny aktywów netto wg wartości go-

dziwej,
- ustalenie wartości firmy na dzień połączenia.
5. Przejęcie odwrotne:
a) ujęcie prawne, 
b) ujęcie ekonomiczne,
c) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
d) koszt połączenia jednostek gospodarczych,
e) kapitał własny po połączeniu spółek,
f) struktura kapitału podstawowego,
g) sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek go-

spodarczych:
- publikacja sprawozdania,
- dane porównawcze.
6. Zakończenie.

Dzień II 
I. Łączenie spółek – aspekty prawne (KSH).
1. Informacje ogólne:
a) łączenie spółek kapitałowych oraz łączenie spółek  

z udziałem spółek osobowych.,
b) formy prawne połączenia spółek:
- łączenie poprzez przejęcie,
- łączenie poprzez zawiązanie nowej spółki.
c) dzień połączenia – problemy praktyczne związane z 

określeniem dnia połączenia,
d) sukcesja praw i obowiązków – sukcesja uniwersalna a 

sukcesja singularna przy połączeniu,
e) odrębny zarząd majątkiem łączących się spółek,
f) odpowiedzialność członków zarządów i biegłych. 
2. Etapy połączenia spółek:
a) faza „faza menadżerska”:
- plan połączenia,
- badanie planu połączenia przez biegłego / opinia bie-

głego – możliwość rezygnacji z badania przez biegłego,
- sprawozdania zarządów uzasadniające połączenie – 

możliwość rezygnacji ze sporządzenia sprawozdania. 
b) faza „właścicielska” oraz faza „sądowa”:
- obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze po-

łączenia, obowiązek udostępnienia wspólnikom łączą-
cych się spółek dokumentów dotyczących połączenia,

- podjęcie uchwał o połączeniu, zgłoszenie uchwał do 
sądu rejestrowego,

- dokonanie wpisu połączenia do rejestru. 
c) uproszczona forma połączenia spółek:
- połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz połączenie bez podjęcia uchwały. 
d) rachunkowe formy połączenia spółek:
- łączenie metodą łączenia udziałów,
- łączenie metodą nabycia udziałów. 
II. Podział spółek – aspekty prawne (KSH).
1. Informacje ogólne:
a) formy prawne podziału spółek:
 podział przez przejęcie, zawiązanie nowej spółki, 

przejęcie i zawiązanie nowej spółki, wydzielenie. 
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b) dzień podziału – problemy praktyczne związane  
z określeniem dnia połączenia,

c) sukcesja praw i obowiązków – sukcesja uniwersalna  
a sukcesja singularna w przypadku podziału,

d) odpowiedzialność członków zarządów i biegłych. 
2. Etapy podziału spółek:
a) faza „faza menadżerska”:
- plan podziału,
- badanie planu podziału przez biegłego / opinia biegłe-

go – możliwość rezygnacji z badania przez biegłego, 
- sprawozdania zarządów uzasadniające podział – 

możliwość rezygnacji ze sporządzenia sprawozdania. 
b) faza „właścicielska” oraz faza „sądowa”:
- obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze po-

działu, obowiązek udostępnienia wspólnikom doku-
mentów dotyczących podziału,

- podjęcie uchwał o podziale, zgłoszenie uchwał do 
sądu rejestrowego,

- dokonanie wpisu podziału do rejestru. 
III. Przekształcenia spółek – aspekty prawne (KSH).
1. Formy przekształcenia:
a) przekształcenie spółki osobowej / kapitałowej w spół-

kę kapitałową,
b) przekształcenie spółki osobowej / kapitałowej w spół-

kę osobową,
c) przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
2. Podstawowe informacje w zakresie przekształcenia 

spółek - dzień przekształcenia, sukcesja praw i obo-
wiązków, wymogi niezbędne dla przekształcenia. 

3. Faza menadżerska – plan przekształcenia, zakres pla-
nu, załączniki, badanie planu przekształcenia przez 
biegłego.

4. Faza „właścicielska” i „sądowa”  - Zawiadomienie 
wspólników, uchwała o przekształceniu, zgłoszenie 
wniosku do sądu rejestrowego.

Dzień III
I. Łączenie, podział, przekształcenie spółek – aspekty 

podatkowe.
1. Informacje ogólne - sukcesja podatkowa.
2. Konsekwencje na gruncie podatku CIT oraz na grun-

cie podatku PIT:
a) łączenie / podział / przekształcenie a zamknięcie ksiąg 

rachunkowych i zakończenie roku podatkowego,
b) rozliczanie straty podatkowej,
c) łączenie / podział / przekształcenie a zaliczki na poda-

tek dochodowy,
d) opodatkowanie nadwyżki przejmowanego majątku 

ponad wartość nominalną udziałów akcji wydanych 
udziałowcom akcjonariuszom spółki przejmowanej / 
dzielonej,

e) opodatkowanie akcjonariuszy / udziałowców spółek 
biorących udział w połączeniu / podziale,

f) opodatkowanie dopłat,
g) rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przycho-

dów uzyskanych / poniesionych przed i po dokonaniu 
połączenia / podziału / przekształcenia, 

h) koszty związane z połączeniem / podziałem jako kosz-
ty uzyskania przychodów, 

i) wzajemne zobowiązania / wierzytelności spółek 
uczestniczących w połączeniu i podziale, 

j) kontynuacja amortyzacji (ustalenie wartości początko-
wej).

3. Konsekwencje na gruncie podatku VAT oraz podatku 
akcyzowego:

a) majątek otrzymywany w wyniku połączenia / podziału 
- zakres opodatkowania na gruncie VAT – w szczegól-
ności w przypadku przedsiębiorstwa i ZCP,

b) łączenie / podział / przekształcenie spółek a zasady 
przyjmowania i wystawiania faktur VAT (obowiązek 
dokonywania korekt faktur / wystawiania not korygują-
cych),

c) łączenie / podział  / przekształcenie spółek a prawo 
do odliczenia na gruncie VAT (prawo do odliczenia 
podatku VAT z faktur wystawionych na poprzednika 
prawnego),

d) składanie deklaracji VAT – 7 oraz korekt deklaracji  
VAT – 7,

e) połączenie / podział / przekształcenie spółek a zwrot 
podatku,

f) połączenie / podział / przekształcenie a dokonywanie 
sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących,

g) połączenie / podział / przekształcenie a konsekwencje 
na gruncie podatku akcyzowego – zakres opodatko-
wania podatkiem akcyzowym, korzystanie ze zwol-
nień.

4. Konsekwencje na gruncie podatku od czynności cy-
wilnoprawnych (PCC) oraz na gruncie podatku od nie-
ruchomości:

a) podwyższenie kapitału zakładowego w związku z dzia-
łaniami restrukturyzacyjnymi, a PCC, 

b) możliwość skorzystania ze zwolnienia w PCC,
c) obowiązki związane z rozliczaniem podatku od nieru-

chomości w przypadku połączenia / podziału / prze-
kształcenia spółek – zasady składania deklaracji na 
podatek od nieruchomości. 

5. Wybrane obowiązki informacyjne i dokumentacyjne: 
a) obowiązki informacyjne w zakresie ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów – obowiązek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji do UoKiK,

b) obowiązki informacyjne na gruncie CIT / PIT / VAT 
(m.in. CIT – 8, VAT – 7, PIT – 11, PIT 4R),

c) obowiązki informacyjne  na gruncie NIP (m.in. NIP – 2, 
NIP – B, NIP – C).

II. Inne zagadnienia. 
1. Zasady opodatkowania innych działań związanych  

z restrukturyzacją działalności:
a) proces wymiany udziałów / akcji,
b) wkłady pieniężne oraz aporty do spółek kapitałowych 

i osobowych,
c) umorzenie udziałów / akcji,
d) likwidacja spółek.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1890 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1690 zł/os + VAT 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie zrozumienia i analizy sprawoz-
dań finansowych, prowadzące do dokonania kompleksowej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 
Uczestnicy ocenią i zinterpretują sprawozdania finansowe na podstawie ich struktury i dynamiki tj. analiza pionowa 
i pozioma oraz z wykorzystaniem najczęściej stosowanych w praktyce grup wskaźników finansowych: rentowności, 
płynności, obrotowości oraz zadłużenia.

 CEL SZKOLENIA

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 790 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 690 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie  
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miast

Informacje: 
Norbert Saks, Anita Musiał  
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl  
anita.musial@akademiamddp.pl 

1. Wprowadzenie. 

2. Omówienie poszczególnych elementów sprawoz-
dania finansowego:

a) bilans, 
b) rachunek zysków i strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych.

3. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zy-
sków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:

a) omówienie zasad dokonywania analizy pionowej i po-
ziomej.

4. Analiza wskaźnikowa – najpopularniejsze wskaźniki 
finansowe:

a) wskaźniki płynności statycznej i dynamicznej – sposób 
wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,

b) wyliczenie EBIT, EBITDA i EBT oraz ich interpretacja,

c) zadłużenia – sposób wyliczenia, wielkości uznane za 
optymalne,

d) instrumenty zyskowności – sposób wyliczenia, wielko-
ści uznane za optymalne,

e) efektywności – sposób wyliczenia, wielkości uznane za 
optymalne,

f) case study.

5. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym:
a) pojęcie kapitału obrotowego,
b) zasady zarządzania zapasami, zobowiązaniami, należ-

nościami i gotówką,
c) case study.

6. Dyskusja.

7. Zakończenie.

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, 
rachunku zysków i strat, cash flow
– warsztaty praktyczne

Katowice, 27 stycznia 2015 r. - kod SOP 15022

Warszawa, 26 lutego 2015 r. - kod SOP 15023

SZKOLENIE WYJAZDOWE Z WYCIECZKĄ DO PRAGI

Modelowanie finansowe – warsztaty komputerowe 
Szklarska Poręba, 22-25 marca 2015 r., Hotel Kryształ **** Conference & Spa

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita

Szczegółowy program:
www.akademiamddp.pl
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Akcja Bilans 2014: 
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku 
oraz sporządzenie sprawozdania finansowego 
za 2014 rok

Kraków, 19 – 20 stycznia 2015 r. - SOP 15154 
Łódź, 19 – 20 stycznia 2015 r. - SOP 15155 
Katowice, 21 – 22 stycznia 2015 r. - SOP 15156 
Wrocław, 22 – 23 stycznia 2015 r. - SOP 15157 
Warszawa, 26 – 27 stycznia 2015 r. - SOP 15158 
Poznań, 26 – 27 stycznia 2015 r. - SOP 15159 
Gdańsk, 28 – 29 stycznia 2015 r. - SOP 15160 

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze 
rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie 
audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym 
spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz 
finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw.
Michał Kołosowski – członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czo-
łowych firm audytorskich z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finanso-
wych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu 
sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu 
rachunkowości m.in. w zakresie MSR/MSSF, środków trwałych, konsolidacji, przepływów pieniężnych.
Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie 
audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również 
praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych 
zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).
Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów 
i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, 
m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy 
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. 

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego 
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. 
Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komenta-
rzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-
muje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa 
podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szko-
leń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. 
Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Ra-
dzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatko-
wego oraz prawa handlowego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych z zamknięciem roku podatkowego w kontek-
ście zarówno prawa rachunkowego jak i podatków dochodowych (CIT oraz PIT jako płatnik) oraz podatku od towarów 
i usług (VAT).  W trakcie szkolenia zostaną przedstawione problemy związane z prawidłowym przygotowaniem bilansu, 
rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, jak również wypełniania funkcji 
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów, które nastąpiły 
w 2014 r. oraz wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. w kontekście zamknięcia roku podatkowego.  

Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wska-
zanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja 
wypracowaniu właściwej metodologii zamknięć roku podatkowego na gruncie prawa bilansowego oraz podatkowego.
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DZIEŃ I 
RACHUNKOWOŚĆ: 
1. Wprowadzenie.
2. Podstawowe informacje:
a) obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań 

finansowych,
b) odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie  

finansowe:
- kierownik jednostki – zarząd,
- rada nadzorcza lub inny organ nadzorczy,
- osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe – 

główny księgowy.
c) ogłaszanie sprawozdań finansowych.
3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem 

roku.
4. Inwentaryzacja:
a) cele inwentaryzacji,
b) przedmiot inwentaryzacji,
c) metody i terminy inwentaryzacji,
d) dokumentacja inwentaryzacji.
5. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowe-

go – wybrane zagadnienia:
a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych 

dochodów,
c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie  

z przepływów pieniężnych,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie 

ze zmian w kapitale własnym,
e) informacja dodatkowa.
6. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości  

w oparciu o Krajowe i Międzynarodowe Standardy Ra-
chunkowości:

a) KSR nr 2 – Podatek odroczony:
- różnice trwałe oraz przejściowe,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego,
- ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,
- MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2.
b) KSR nr 4 – Utrata wartości aktywów:
- okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktuali-

zującego,
- ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków 

utraty wartości,
- MSR 36 – Utrata wartości aktywów a KSR 4.
c) KSR nr 6 – Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokreso-

we kosztów i zobowiązania warunkowe:
- rezerwy a bierne RMK – wątpliwości interpretacyjne,
- identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych  

– drzewo decyzyjne,
- ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,
- MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa 

warunkowe oraz a KSR 6.
d) KSR nr 7 – Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, 

wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarze-
nia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezen-
tacja:

- zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany,
- wartości szacunkowe i ich zmiany,
- poprawianie błędów,
- zdarzenia po dniu bilansowym,
- porównanie postanowień KSR 7 z MSR 8 i MSR 10.
7. Nowe KSR nr 8 – Działalność deweloperska oraz nr 9  

– Sprawozdanie z działalności.
8. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II 
PODATKI: 
I. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fi-

zycznych (CIT oraz PIT):
1. Określenie roku podatkowego oraz odpowiednie sto-

sowanie zmian w CIT z 2014 r. oraz 2015 r.:
a) zasady określania roku podatkowego,
b) możliwość zmiany roku podatkowego,
c) ogólne zasady stosowania zmian w CIT a rok podat-

kowy spółki,
d) zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandyto-

wo-akcyjnych a rok podatkowy.
2. Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie 

podatku dochodowego od osób prawnych:
a) definicja przychodu na gruncie CIT,
b) zasady rozliczania przychodów z tytułu dokonywa-

nych dostaw towarów (znaczenie warunków transpor-
towych),

c) moment wykonania usługi a zasady powstania przy-
chodu,

d) wystawienie faktury przed dokonaniem transakcji  
a powstanie przychodu,

e) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych,
f) przychód z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobo-

wiązań,
g) niewypłacona dywidenda a powstanie przychodu,
h) powstanie przychodu przy umowach o charakterze 

ciągłym,
i) zaliczki, zadatki, raty – kiedy powodują powstanie 

przychodu?
j) przychody powstające według zasady kasowej,
k) inne przychody powstające na przełomie roku.
3. Opodatkowanie różnic kursowych:
a) wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje,
b) stosowanie metody podatkowej w praktyce, 
c) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe w CIT,
d) problem kursu faktycznie zastosowanego,
e) różnice kursowe a środki trwałe,
f) różnice kursowe związane z podatkiem VAT.
4. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charak-

terze marketingowym: 
a) reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania 

przychodów,
b) rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług 

w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie po-
datku dochodowego od osób fizycznych – kiedy nale-
ży złożyć PIT-8C?,

c) sponsoring w kosztach uzyskania przychodu,
d) poprawne dokumentowanie sponsoringu gwarancją 

braku ryzyka podatkowego,
e) premia pieniężna oraz rabat w rozliczeniu przychodów 

oraz kosztów z tytułu sprzedaży,
f) skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży pro-

mocyjnej.
5. Koszty uzyskania przychodów w praktyce:
a) pojęcie kosztu uzyskania przychodów,
b) odszkodowania jako koszt,
c) wydatki finansowane z ZFŚS,
d) koszty badań lekarskich pracowników,
e) przekazanie towarów na rzecz pracowników,
f) imprezy integracyjne,
g) wydatki na podwyższenie kapitału,
h) podatek VAT jako koszt,
i) zmiana przepisów w 2015 r. dotycząc tzw. cienkiej ka-

pitalizacji.
6. Rozliczanie kosztów w czasie oraz obowiązek korekty 

kosztów:
a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
b) koszty zapłacone i poniesione,
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Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby  1090 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miast
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

c) koszty bezpośrednie,
d) koszty pośrednie,
e) konieczność korygowania wydatków rozliczonych 

jako koszty uzyskania przychodów,
f) korygowanie kosztów w przypadku kosztów bezpo-

średnich,
g) korygowanie kosztów pośrednich,
h) rozłożenie płatności na raty a obowiązek korekty kosz-

tów,
i) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych, 
j) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubez-

pieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwa-
rantowanych świadczeń pracowniczych.

7. Koszty eksploatacji samochodów osobowych 
2014/2015 r.:

a) definicja samochodu osobowego w świetle ostatnich 
zmian,

b) samochody stanowiące własność podatnika,  
c) samochody niestanowiące składników majątku po-

datnika,
d) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
e) samochody prywatne pracowników wykorzystywane 

na cele służbowe,
f) samochody służbowe wykorzystywane na cele pry-

watne.
8. Rozliczenie amortyzacji:
a) pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerial-

nych i prawnych – różnice w ujęciu bilansowym i po-
datkowym,

b) podstawowe zasady określenia wartości początkowej,
c) metody i stawki amortyzacji,
d) okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,
e) rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) straty w środkach trwałych ze szczególnym uwzględnie-

niem strat w inwestycjach w obcych środkach trwałych.
9. Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób 

fizycznych:
a) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fi-

zycznych,
b) deklaracje, zeznania związane z rozliczeniem PIT,
c) obowiązek składania PIT – 8C oraz PIT – 8AR,
d) świadczenia na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne świadczenia w kontekście najnowszego 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
10. Przygotowanie do zmian z 2015 r.:
a) dokumentacja cen transferowych w zmianach w prze-

pisach,
b) opodatkowanie nieodpłatnego korzystania z samo-

chodu po zmianach w przepisach,
c) rozliczenie barteru,
d) opodatkowanie dywidend rzeczowych.
II. Podatek od towarów i usług:
1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku 

transakcji realizowanych na przełomie roku:
a) zmiany przepisów w zakresie obowiązku podatkowe-

go od 1 stycznia 2014 r.,
b) pojęcie wykonania usługi,

c) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, 
d) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji o cha-

rakterze ciągłym,
e) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
f) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług.
2. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów 

oraz świadczenia usług:
a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług 

na gruncie przepisów VAT,
b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,
c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia 

usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,
d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kon-

trahentów,
e) świadczenia na rzecz pracowników,
f) opodatkowanie pożyczek sfinansowanych ze środ-

ków ZFŚS,
g) nieodpłatne użytkowania firmowego samochodu oso-

bowego do celów prywatnych,
h) nieodpłatne przekazania związane z realizacją zleceń 

na rzecz klientów.
3. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatko-

wanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian  
w 2014 r.: 

a) faktury VAT, w tym również faktury elektroniczne,
b) prawidłowa treść faktury VAT,
c) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej 

a wystawianie faktury VAT,
d) faktury uproszczone,
e) faktury pro forma,
f) noty księgowe, 
g) faktury korygujące,
h) noty korygujące,
i) terminy wystawienia faktury VAT. 
4. Odliczanie podatku naliczonego:
a) ogólne zasady odliczeń,
b) terminy odliczeń podatku naliczonego,
c) wykonanie usługi, przeniesienie prawa do rozporzą-

dzania towarem jak właściciel a odliczenie podatku 
naliczonego,

d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,
e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,
f) odliczanie VAT od samochodów.
5. Proporcja sprzedaży:
a) podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą 

proporcji sprzedaży,
b) rodzaje obrotów uwzględniane przy rozliczaniu pro-

porcji,
c) obroty, których nie bierze się pod uwagę przy ustala-

niu proporcji,
d) zasady odliczenia VAT w oparciu o proporcję sprzeda-

ży,
e) korekta roczna,
f) korekta 5 i 10-letnia w przypadku środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych,
g) korekta z tytułu zmiany prawa do odliczenia VAT. 
6. Pytania i odpowiedzi.
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Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF 
– prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami 
praktycznego zastosowania – kurs 6-dniowy

Poznań - SOP 15161
Cz. I: 29-30.01.15
Cz. II: 12-13.02.15
Cz. III: 5-6.03.15

Wrocław - SOP 15162
Cz. I: 19-20.02.15
Cz. II: 5-6.03.15
Cz. III: 19-20.03.15

Warszawa - SOP 15163
Cz. I: 26-27.02.15
Cz. II: 12-13.03.15
Cz. III: 26-27.03.15

Kraków - SOP 15164
Cz. I: 19-20.03.15
Cz. II: 1-2.04.15
Cz. III: 16-17.04.15

Katowice - SOP 15165
Cz. I: 26-27.03.15
Cz. II: 9-10.04.15
Cz. III: 23-24.04.15 

dr Przemysław Kabalski – wykładowca problematyki zastosowania MSR/MSSF od wielu lat współpracujący z Akade-
mią Biznesu MDDP. Autor 3 i współautor 8 książek na temat MSSF/MSR. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydzia-
le Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kierownikiem podyplomowego studium „Rachunkowość według Międzyna-
rodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” organizowanych przez UŁ wspólnie z Akademią Biznesu MDDP.
dr Maciej Frendzel – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzyna-
rodowych Studiów Rachunkowości. Autor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i mię-
dzynarodowej. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Ra-
chunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 
prof. dr hab. Radosław Ignatowski – Uniwersytet Łódzki, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Standardów Rynku 
Kapitałowego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Ac-
counting Association, American Accouting Association. Praktyk, doświadczony wykładowca, odbył zagraniczne staże 
zawodowe, stale współpracuje z Ministerstwem Finansów. Opublikował ponad 100 opracowań z rachunkowości, szcze-
gólnie w zakresie rachunkowości finansowej. 
dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie 
audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym 
spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz 
finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz spra-
wozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Dzień 1:
MSR 2 „Zapasy”
Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, 
ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie 
kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” 
części kosztów pośrednich), ujęcie zakupu zapasów ze 
znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wy-
tworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena 
zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące war-
tość zapasów ich ujęcie.
MSR 16 „Środki trwałe”
Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych, koszt 
nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka 
trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odro-
czoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowa-
nego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na 
środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków 
trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwa-
łych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej 
amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, 
dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek 
produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okreso-
wa weryfikacja amortyzacji), leasing finansowy i operacyjny 
środka trwałego (zgodnie z MSR 17), ujęcie środka trwałego 
przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

Dzień 2:
MSR 38 „Aktywa niematerialne”
Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie 
kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, uj-

mowanie aktywów niematerialnych wytwarzanych we wła-
snym zakresie (czyli koszty badań i koszty rozwoju), wy-
cena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres 
użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwesty-
cji? Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilan-
sowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej 
- znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfi-
kowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przy-
padku przeklasyfikowania.
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Etapy procedury badania utraty wartości, przesłanki utra-
ty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach 
na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu 
utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedyn-
czego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące 
środki pieniężne,  pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu 
utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki 
pieniężne.
MSR 37 „Rezerwy”
Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sy-
tuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do 
demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość 
pieniądza w czasie), wycena rezerw na długoterminowe 
świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

Dzień 3:
Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7  
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i MSSF 9): klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jedno-
stek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb 
wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finan-
sowych: zamortyzowany koszt i wartość godziwa, ujęcie 
przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite 
dochody), przeniesienia z kapitału na wynik, ustalanie  
i ujęcie odpisów aktualizujących, wycena początkowa i bi-
lansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne 
– ujęcie i wycena, rachunkowość zabezpieczeń – zasady 
wyboru, pomiar efektywności i dokumentacja, ujawnienia 
informacji na temat instrumentów finansowych (ryzyko 
kredytowe, płynności i rynkowe), zmiany w rachunkowo-
ści instrumentów finansowych. 

Dzień 4:
MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”: podstawowe zagad-
nienia.
MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kur-
sowe” (w tym kredyt i leasing w walucie obcej) – waluta 
funkcjonalna a waluta prezentacji, zasady przeliczania na 
walutę prezentacji.  Kurs wymiany, natychmiastowy kurs 
wymiany,  kurs zamknięcia wg MSR 21 a przyjęte kursy na 
podstawie uregulowań w ustawie o rachunkowości. 
MSSF 13 „Pomiar wartości godziwej”: uwarunkowania 
definicyjne wartości godziwej, wybór sposobu ustala-
nia wartości godziwej – podejście dochodowe, rynkowe 
i kosztowe, założenia przyjmowane do modeli ustalania 
wartości godziwej. 
Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z całkowitych 
dochodów oraz sprawozdania ze zmian w kapitale wła-
snym zgodnie z MSR 1, prezentacja kapitałów własnych 
(zyski zatrzymane, kapitał zapasowy i rezerwowy, kapitał  
z tytułu agio emisyjnego itp.). 
MSR 19 „Świadczenia pracownicze”: najważniejsze wy-
mogi w zakresie ujmowania świadczeń pracowniczych.

Dzień 5:
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany war-
tości szacunkowych i korygowanie błędów”
Zasady (polityka) rachunkowości, wybór i zastosowanie 
zasad rachunkowości, zmiany zasad (polityki) rachunko-
wości, ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad 
(polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe, zmiany 
wartości szacunkowych, korekta błędów, ujawnienie infor-
macji dotyczących błędów lat poprzednich.
MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawoz-
dawczego”
Definicja zdarzeń po dniu bilansowym, data zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego według MSR, przykłady zda-
rzeń następujących po dniu bilansowym wymagających 
dokonania korekt.
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
Śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śród-
rocznego raportu finansowego, wybrane informacje obja-
śniające, szczegółowe przykłady ujawnień, okresy za które 
wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.
MSSF 8 „Sprawozdawczość segmentów operacyj-
nych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji  

o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i 
geograficznych rynkach zbytu. Podmioty zobligowane i sy-
tuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach 
operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogól-
nych ujawnień na temat segmentów operacyjnych pod-
miotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach 
(stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, 
ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków 
lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów  
i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat 
podmiotu sprawozdawczego jako całości.
MSSF 5 Prezentacja działalności niekontynuowanej  
z punktu widzenia podmiotu gospodarczego i grupy ka-
pitałowej. Wyniki spółek zależnych prezentowane w spra-
wozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowite-
go dochodu (sprawozdaniu z całkowitego dochodu).
MSR 18 “Przychody”: wycenia i ujęcie przychodów  
z różnych transakcji (sprzedaż produktów i towarów, usługi 
wielookresowe, tantiemy, dywidendy) powiązane z MSR 11 
Usługi budowlane oraz KIMSF 15 Umowy o budowę nieru-
chomości i KIMSF 18 Przekazywanie aktywów przez klientów.
MSR 12 “Podatek dochodowy”
Dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejścio-
we, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

Dzień 6:
MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”: identyfi-
kacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć 
na nabycia zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia 
(w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny na-
bycia udziałów, identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów 
netto przejętego podmiotu, wycena udziałów niekontrolują-
cych na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy 
(całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), 
połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody 
przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody.
Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, 
MSR 31, MSSF 10 – MSSF 12): grupa kapitałowa jako 
podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawoz-
dawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowo-
ści, relacje między MSR 27, MSR 28 i MSR 31 a nowy-
mi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, pojęcie 
kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowa-
nie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonso-
lidowanych sprawozdań finansowych, istota metody peł-
nej konsolidacji, metody proporcjonalnej i metody praw 
własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podpo-
rządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia 
wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w pod-
miotach zależnych ,wpływ transakcji między podmiotami 
powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w pro-
cedurach konsolidacyjnych.
MSR 24 „Informacje na temat podmiotów powiąza-
nych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji  
o podmiotach powiązanych.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 2990 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2790 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Konsolidacja sprawozdań finansowych 
dla praktyków – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe

Katowice, 28 – 30 stycznia 2015 r. - SOP 15166

Warszawa, 25 – 27 lutego 2015 r. - SOP 15167

Poznań, 25 – 27 marca 2015 r. - SOP 15168

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, 
autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi 
Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych  
i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowa-
dzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu,  
a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami 
audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja 
sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych.

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wy-
mogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów 
najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wpro-
wadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obroto-
wych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi 
omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania fi-
nansowego jednostek powiązanych.

2. Konsolidacja metodą pełną:
a) podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną,
b) korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem i na-

byciem jednostki zależnej,
c) odpisy amortyzacyjne i aktualizujące wartość firmy  

i ujemną wartość firmy,
d) podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach 

zależnych,
e) zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależ-

nych,
f) eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów  

i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą 
pełną,

g) niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składni-
ków majątku,

h) sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach 

zależnych,
i) zasady przeliczania sprawozdania finansowego za-

granicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kurso-
wych z przeliczenia kapitału własnego.

3. Wycena udziałów metodą praw własności:
a) podstawowe zasady wyceny metodą praw własności,
b) wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych 

latach obrotowych,
c) rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednost-

kach stowarzyszonych, zmiana statusu spółki ze sto-
warzyszonej na zależną,

d) sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.
4. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR/

MSSF:
a) konsolidacja metodą pełną,
b) wycena udziałów metodą praw własności.
5. Dyskusja. 

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

 ADRESACI
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Rachunek przepływów pieniężnych 
z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 

Warszawa, 22 – 23 stycznia 2015 r. - SOP 15169

Łódź, 2 – 3 lutego 2015 r. - SOP 151218

Poznań, 10 – 11 lutego 2015 r. - SOP 15170

Wrocław, 16 – 17 lutego 2015 r. - SOP 15171

Warszawa, 24 – 25 lutego 2015 r. - SOP 15172

Bydgoszcz, 10 – 11 marca 2015 r. - SOP 15173

Katowice, 16 – 17 marca 2015 r. - SOP 15219

Kraków, 26 – 27 marca 2015 r. - SOP 15174

Warszawa, 26 – 27 marca 2015 r. - SOP 15175

Paweł Sałdyka – praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych 
tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek 
„Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania”, „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi”.

1. Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pie-
niężnych:

a) podstawy prawne sporządzania rachunku przepły-
wów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajo-
we – KSR 1 i MSR 7,

b) cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
d) najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezenta-

cji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
e) metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa 

wyboru i ich konsekwencje w praktyce,
f) przykłady ECXEL.
2. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku prze-

pływów pieniężnych: 
a) istota metody bezpośredniej,
b) organizacja systemu finansowo księgowego do przy-

gotowania cash flow metodą bezpośrednią,
c) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych me-

todą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkula-
cyjnego Excel.

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepły-
wów pieniężnych:

a) istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7,
b) wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany 

stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
c) działalność operacyjna. Omówienie na przykładach 

zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku 
finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.: 

- szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w ra-
chunku zysków i start z amortyzacją w cash flow,

- zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowa-
nych różnic kursowych,

- różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środ-
ków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash 
flow z bilansową zmiana stanu,

- zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym  
i memoriałowym,

- szczególne zdarzenia w obrębie zapasów,
- podział należności i zobowiązań na potrzeby rachun-

ku przepływów pieniężnych,
- istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokreso-

wych,
- inne korekty i warunki ich powstawania.
d) działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach 

zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in: 
- nabycie i zbycie środków trwałych,
- zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ra-

mach leasingu.
e) działalność finansowa. Omówienie na przykładach 

zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym 
m.in.:

- zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów 
i pożyczek,

- zasady ujmowania dotacji.
f) przykłady ECXEL.
4. Pozycje podsumowujące w Cash flow:
a) przepływy pieniężne netto,
b) bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
c) środki pieniężne na początek okresu,
d) środki pieniężne na koniec okresu,
e) przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych 

wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash 
flow,

f) przykłady ECXEL.
5. Przykład całościowy – dane rzeczywiste:
a) przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow,
b) grupowanie pozycji,
c) specyfikacja bilansowych zmian stanu,
d) wypełnianie cash flow.
6. Indywidualne konsultacje.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1290 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

WARSZTATY

EXCEL



48

Dzień I                                           
Środki trwałe według ustawy o rachunkowości:
1. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych.
2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało 

znaczącej wartości.
3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT).
4. Ujęcie środków trwałych w księdze inwentarzowej.
5. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych.
6. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej.
7. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna.
8. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degre-

sywna, zróżnicowanych odpisów).  
9. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania 

środków trwałych.
10. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych.
11. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
12. Przeszacowanie środków trwałych.
13. Trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie 

odpisów.
14. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych.
15. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic 

inwentaryzacyjnych.  
16. Wycena do bilansu i prezentacja w sprawozdaniu  

finansowym.

Dzień  II 
Środki trwałe w prawie podatkowym:
1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych  

w prawie podatkowym.
2. Ustalenie prawidłowego symbolu Klasyfikacji Środ-

ków Trwałych.
3. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
4. Wartość początkowa środków trwałych – czy obejmu-

je odsetki i różnice kursowe?
5. Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego znaczenie.
6. Metody amortyzacji podatkowej.
7. Zastosowanie współczynników podwyższających 

i zmniejszających.
8. Indywidualne stawki amortyzacyjne.
9. Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekracza-

jącej 3 500 zł.
10. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej.

11. Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzy-
skania przychodów.

12. Wydatki na ulepszenia a wydatki na odtworzenie.
13. Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź 

peryferyjnej.
14. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
15. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych 

środkach trwałych.

Dzień  III
Wartości niematerialne i prawne w ustawie o rachunko-
wości i w podatku  dochodowym:
1. Definicja rachunkowa i podatkowa tych składników.
2. Różnice między rachunkową a podatkową definicją.
3. Cena nabycia lub koszt wytworzenia.
4. Koszty wdrożenia i uruchomienia programów kompu-

terowych.
5. Koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych 

i prawnych.
6. Metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym.
7. Amortyzacja podatkowa.
8. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej.
9. Odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzy-

skania przychodów.
10. Późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerial-

nych i prawnych i likwidacja tych składników w ustawie 
o rachunkowości oraz w przepisach podatkowych.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne:
1. Rzeczowe aktywa trwałe:
a) zakres przedmiotowy środków trwałych w MSR 16,
b) ustalanie wartości początkowej środków trwałych,
c) koszty finansowania nabycia zgodnie z  MSR 23,
d) ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności,
e) wybór metody amortyzacji,
f) metoda komponentów,
g) rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,   
h) ujmowanie późniejszych nakładów na aktywa trwałe,
i) odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości.
2. Wartości niematerialne i prawne:
a) definicja wartości niematerialnych w MSR 38,
b) metody amortyzacji w MSR 38,
c) okres ekonomicznej użyteczności,

Akademia specjalisty ds. środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Kompendium wiedzy (28 godz.)

Katowice - SOP 15176
Cz. I: 19-20.01.15
Cz. II: 29-30.01.15

Warszawa - SOP 15177 
Cz. I: 26-27.01.15
Cz. II: 9-10.02.15

Wrocław - SOP 15178
Cz. I: 5-6.02.15
Cz. II: 17-18.02.15

Warszawa - SOP 15179
Cz. I: 23-24.02.15
Cz. II: 9-10.03.15

Kraków - SOP 15180
Cz. I: 3-4.03.15
Cz. II: 18-19.03.15

Poznań - SOP 15181
Cz. I: 11-12.03.15
Cz. II: 25-26.03.15

Gdańsk - SOP 15182
Cz. I: 16-17.03.15
Cz. II: 30-31.03.15

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów 
i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, 
m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy 
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. 



49

d) późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerial-
nych i prawnych i likwidacja tych składników.  

3. Aktywa trwałe utrzymywane w celu sprzedaży i działal-
ność niekontynuowana według  MSSF 5.

Dzień  IV
Umowy leasingowe – aspekt bilansowy i podatkowy:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

przedmiotem umowy leasingowej.
2. Klasyfikacja umów leasingowych w rachunkowości.
3. Podział umów leasingowych dla celów podatkowych.
4. Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing fi-

nansowy lub operacyjny w świetle przepisów podatku 
dochodowego.

5. Ujęcie opłaty manipulacyjnej.
6. Opłata wstępna i zasady jej  rozliczania.
7. Podział rat leasingowych na część kapitałową i część 

odsetkową.
8. Ujęcie w księgach rachunkowych.
9. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego.
10. Umowy leasingowe samochodów osobowych.
11. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach.
12. Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniu fi-

nansowym.
13. Projekt nowelizacji KSR Nr 5 „Leasing, najem, dzier-

żawa”.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1890 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + VAT
- koszt uczestnictwa w wybranym dniu zajęć 590  zł + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie  
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: 
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości 
i prawie podatkowym – w ujęciu praktycznym

Warszawa, 10 – 11 lutego 2015 r. - SOP 15183

Paweł Sałdyka – praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęco-
nych tematyce prawa bilansowego i podatkowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor), specjalista w dziedzinie 
przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek takich jak „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techni-
ki sporządzania” (Unimex 2013) oraz „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” (Unimex 2013). Doświadczenie 
zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny 
księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji 
w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Dzień I
1. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEASINGU:
a) istota leasingu,
b) uczestnicy transakcji leasingowej,
c) leasing w Kodeksie cywilnym.

2. LEASING OPERACYJNY W USTAWIE O PODATKU 
DOCHODOWYM:

a) warunki uznania umowy za leasing operacyjny – nowa 
definicja umowy leasingu,

Szkolenie ma charakter przekrojowy. Obejmuje nie tylko problematykę prawa bilansowego, ale również kwestie doty-
czące prawa podatkowego, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów  
i usług. Podział szkolenia na bloki tematyczne: CIT/PIT, VAT, UoR pozwala na swobodne przyswojenie wiedzy, która w ko-
lejnym bloku wykorzystana jest do rozwiązywania i analizy całościowych umów leasingowych. Zajęcia przybierają formę 
warsztatów zawierających około 20 aplikacji pochodzących z praktyki zawodowej prowadzącego. Kwestie szczególnie 
problematyczne autor szkolenie podpiera Interpretacjami Ministerstwa Finansów, wyrokami Wojewódzkich Sadów Admini-
stracyjnych, wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz TSUE. Jednym z elementów szkolenia jest przekształca-
nie umowy podatkowego leasingu operacyjnego na bilansowy leasing finansowy, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjne-
go Excel. Autor szkolenia prezentuje metodę korygowania sprawozdania finansowego w przypadku błędnej prezentacji 
leasingu. Z sytuacją tego rodzaju spotkać się mogą przede wszystkim jednostki, których sprawozdanie finansowe po raz 
pierwszy będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. W trakcie szkolenia wykładowca (praktyk) służy pomocą  
w zakresie rozwiązania Państwa indywidualnych wątpliwości występujących Państwa podmiotach.
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b) opłata wstępna w leasingu operacyjnym – moment za-
liczenia do kosztów uzyskania przychodów – koniec 
starych i początek nowych wątpliwości,

c) przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu a kosz-
ty uzyskania przychodów,

d) rezygnacja z leasingu a nierozliczona opłata wstępna,
e) wykup leasingu po upływie podstawowego okresu 

umowy – wartość początkowa i amortyzacja,
f) kontynuacja leasingu po upływie podstawowego 

okresu umowy,
g) kontynuacja umowy leasingu,
h) inwestycja w leasingowanych środkach trwałych  

– wartość początkowa, amortyzacja, wykup przedmio-
tu leasingu a nieumorzona inwestycja,

i) cesja umowy leasingu – ryzyka podatkowe u nowego 
leasingobiorcy,

j) cesja umów leasingu w świetle obowiązujących prze-
pisów.

3. LEASING FINANSOWY W USTAWIE O PODATKU  
DOCHODOWYM:

a) warunki uznania umowy za leasing finansowy,
b) wartość początkowa przedmiotu w leasingu finan-

sowym – zasady ustalania w świetle „ustawowej luki  
w przepisach”,

c) zasady amortyzacji – podatkowe prawa wyboru,
d) amortyzacja przedmiotu po zakończeniu umowy le-

asingowej,
e) amortyzacja bez kosztów – skutki podatkowe nieza-

płaconych faktur.
4. LEASING A PODATEK VAT:
a) usługa a dostawa towarów,
b) moment odliczenia podatku VAT w leasingu operacyj-

nym i finansowym,
c) zmienna stopa procentowa w leasingu finansowym  

– skutki w podatku VAT,
d) ubezpieczenie przedmiotu leasingu – aktualne proble-

my z praktyki.
5. LEASING W PRAWIE BILANSOWYM:
a) zasady klasyfikacji leasingu w prawie bilansowym,
b) kolizja przepisów podatkowych i księgowych,
c) leasing operacyjny:
- ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego,
- ewidencja opłat z tytułu leasingu,
- zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
- przeniesienie na korzystającego prawa własności 

przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu,
- rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie 

wygaśnięcia lub wypowiedzenia (rozwiązania) umowy 
leasingu.

d) leasing finansowy: 
- wartość początkowa i jej składniki,

- odsetki jako składnik wartości początkowej,
- amortyzacja przedmiotu leasingu,
- podziału opłaty podstawowej na część kapitałową  

i odsetkową,
- ewidencja opłat z tytułu leasingu,
- zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
- przeniesienie na korzystającego prawa własności,
- nierozliczone zobowiązanie w razie wygaśnięcia lub 

wypowiedzenia umowy leasingu,
- prezentacja w sprawozdaniu finansowym - ujawnianie 

informacji o leasingu.
6. PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY - PRZEKSZTAŁCENIE PO-

DATKOWEGO LEASING OPERACYJNY NA BILANSO-
WY LEASING FINANSOWY.

DZIEŃ II 
1. LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH:
a) korzyści leasingu operacyjnego w ustawie o podatku 

dochodowym,
b) zasady odliczania VAT do leasingu samochodów oso-

bowych,
c) ewidencja przebiegu pojazdu – nowe regulacje obo-

wiązujące od 1 kwietnia 2014 r.,
d) wykup i późniejsza sprzedaż – zasady odliczania i na-

liczania VAT oraz korygowania odliczonego VAT przy 
sprzedaży – zmiany 2014,

e) ustalanie wartości początkowej samochodu osobowe-
go w leasingu finansowym,

f) sposoby optymalizacji kosztów uzyskania przychodów,
g) przekształcanie umowy podatkowego leasingu ope-

racyjnego samochodu osobowego na bilansowy le-
asing finansowy.

2. LEASING NIERUCHOMOŚCI:
a) leasing nieruchomości gruntowych,
b) leasing nieruchomości budynkowych,
c) nowe przepisy dotyczące leasingu nieruchomości.
3. LEASING ZWROTNY:
a) istota leasingu zwrotnego,
b) operacyjny leasing zwrotny - zasady ewidencji,
c) finansowy leasing zwrotny - zasady ewidencji.
4. LEASING W WALUCIE OBCEJ:
a) walutowy leasing operacyjny,
b) walutowy leasing finansowy – jedna transakcja dwa 

różne kursy przyjęte do wyceny,
c) Walutowy leasing finansowy oparty na zmiennej sto-

pie procentowej.
5. KORYGOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
a) badanie sprawozdania finansowego a reklasyfikacja 

umowy leasingu,
b) korygowanie sprawozdania finansowego „krok po 

kroku.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1090 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum Warszawy 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Instrumenty finansowe w UoR, MSR 32, 39 i MSSF 7, 9 oraz prawie podatkowym
Prowadzący: Michał Kołosowski, Andrzej Paczuski  Warszawa, 18-20 marca 2015 r. Szczegółowe informacje na stronie www.akademiamddp.pl 
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Dzień I
Podstawy funkcjonowania podatku odroczonego
1. Podatek odroczony jako instytucja prawa bilansowe-

go, z uwzględnieniem  zapisów KSR 2 oraz MSR 12.
2. Cel stosowania podatku odroczonego:
a) możliwości wykorzystania podatku odroczonego do 

planowania finansowego,
b) wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności,
c) zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania 

podatkowe.
3. Wartość bilansowa/ wartość podatkowa aktywów i pa-

sywów:
a) praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej 

dla poszczególnych pozycji bilansowych.
4. Aktywa z tytułu podatku odroczonego:
a) prawo do ustalenia aktywów,
b) podstawowe tytuły do tworzenia aktywów.
5. Ustalanie rezerw z tytułu podatku odroczonego:
a) obowiązek tworzenia rezerw,
b) podstawowe tytułu do tworzenie rezerw.
6. Ujęcie w księgach rachunkowych i ewidencja rezerw i 

aktywów z tytułu podatku odroczonego:
a) sposoby ujęcia tworzenia i rozwiązywania podatku 

odroczonego w księgach,
b) ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku 

odroczonego – przykłady sposobów tworzenia.
7. Sposób ujęcia  rezerwy i aktywa z tytułu podatku od-

roczonego w korespondencji z wynikiem, kapitałem 
własnym i wartością firmy:

a) wpływ zawiązywania i rozwiązywania podatku odro-
czonego na wynik bieżącego roku,

b) praktyczne spojrzenie na transakcje ujmowane w ko-
respondencji  z kapitałem własnym,

c) sytuacje gdy podatek odroczony jest ujmowany z war-
tością firmy: aport, połączenia.

8.  Prezentacja w rachunku zysków i strat oraz w bilansie 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku do-
chodowego.

Dzień II
Zasady praktyczne implementacji podatku odroczonego 
w firmie
1. Sposób ujęcia  rezerwy i aktywa z tytułu podatku od-

roczonego w korespondencji z wynikiem, kapitałem 
własnym i wartością firmy:

a) błąd podstawowy,
b) długoterminowe instrumenty finansowe,
c) połączenia, przekształcenia,
d) umowy leasingowe,
e) korekty kosztów, z tytułu złych długów.
2. Prezentacja w rachunku zysków i strat oraz w bilansie 

aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku do-
chodowego – z uwzględnieniem zapisów MSR 12:

a) przypadki kompensowania aktywa i rezerwy,
b) odpisy aktualizujące wartość aktywa.
3. Proces ustalania podatku odroczonego w podmiocie 

gospodarczym:
c) praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku,
d) zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczone-

go w księgach.
4. Wyliczenie efektywnej stopy podatkowej – podstawo-

we założenia, optymalizacja procesu.
5. Konsolidacja podatku odroczonego w grupie:
a) uwzględnienie różnych pozycji podatkowych (strata/

zysk) dla celów raportowania w grupie,
b) różnice konsolidacyjne stanowiące podstawę do nali-

czenia podatku odroczonego w sprawozdaniu skon-
solidowanym,

c) optymalizacja procesu wieloetapowej konsolidacji 
grupy.

6. Przykładowe narzędzia kontroli prawidłowości wyli-
czenia podatku odroczonego.

7. Planowanie podatkowe – z uwzględnieniem podatku 
odroczonego – praktyczne porady związane z bra-
kiem właściwych danych, stosowaniem odpowiednich 
narzędzi, optymalizacją procesu.

Podatek odroczony w firmie 
– podstawy funkcjonowania oraz praktyczne 
zasady implementacji

Katowice, 15 – 16 stycznia 2015 r. - SOP 15184

Warszawa, 29 – 30 stycznia 2015 r. - SOP 15185

Toruń, 9 – 10 lutego 2015 r. - SOP 15186

Poznań, 16 – 17 lutego 2015 r. - SOP 15187

Warszawa, 26 – 27 lutego 2015 r. - SOP 15188

Łódź, 9 – 10 marca 2015 r. - SOP 15189

Kraków, 9 – 10 marca 2015 r. - SOP 15190

Gdańsk, 19 – 20 marca 2015 r. - SOP 15191

Warszawa, 26 – 27 marca 2015 r. - SOP 15192

Wrocław, 13 – 14 kwietnia 2015 r. - SOP 15193

Bydgoszcz, 20 – 21 kwietnia 2015 r. - SOP 15194

Warszawa, 27 – 28 kwietnia 2015 r. - SOP 15195

Ewa Kilian – licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględ-
nieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzo-
wego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działa-
jących w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną 
zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunko-
wości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji 
procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.
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Wrocław, 16 stycznia 2015 r. - SOP 15196

Warszawa, 28 stycznia 2015 r. - SOP 15197

Poznań, 2 lutego 2015 r. - SOP 15198

Kraków, 13 lutego 2015 r. - SOP 15199

Katowice, 16 lutego 2015 r. - SOP 15200

Warszawa, 27 lutego 2015 r. - SOP 15201

Gdańsk, 2 marca 2015 r. - SOP 15202

Środki trwałe dla zaawansowanych 
– praktyczne aspekty

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
a) Ustawa o Rachunkowości,
b) prawo podatkowe,
c) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
3. Planowane zmiany w przepisach prawnych – KSR nr 7:
a) okres użyteczności środków trwałych,
b) wartości szacunkowe a środki trwałe,
c) obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności,
d) ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych.
4. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
a) wytworzonych we własnym zakresie,
b) nabytych (nowe i używane),
c) zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środ-

ków trwałych – remonty, modernizacje,
d) ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
e) odłączenie części składowej środka trwałego.
5. Amortyzacja środków trwałych:
a) zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich 

wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych,
b) wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na 

podatek odroczony.
6. Inwentaryzacja środków trwałych:
a) terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
b) inwentaryzacja środków niskocennych.
7. MSR w zakresie środków trwałych:
a) definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”,
b) ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytwo-

rzenia,
c) ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa 

modele wyceny,
d) amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okre-

sów użyteczności ekonomicznej,
e) komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia.
8. Leasing środków trwałych:
a) KRS nr 5,
b) leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie 

prawnym,
c) opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpli-

wości interpretacyjne,
d) ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na 

przykładzie.

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów 
i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, 
m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy 
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. 

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 540 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie 
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Godziny zajęć: 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 990 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + VAT,
- w wybrany dniu szkolenia 590 zł/os. + VAT 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie  
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Zajęcia odbędą się: 
w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast.

Informacje: 
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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1. Środek trwały w budowie – definicja:
a) rola wewnętrznych dokumentów zastępczych,
b) ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych,
c) umowy z odroczonym terminem przeniesienia wła-

sności.
2. Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastęp-

czej podstawy wyceny):
a) ujawnienia,
b) zwroty po kradzieży.
3. Wycena środków trwałych w budowie:
a) definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową 

środka trwałego,
b) koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych,
c) koszty usług podwykonawców zewnętrznych,
d) koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka 

trwałego,
e) koszty magazynowania materiałów do budowy oraz 

koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych, spo-
sób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów 
magazynowych zapasów inwestycyjnych,

f) koszty i przychody finansowe a koszty finansowania 
zewnętrznego:

- odsetki, prowizje,
- dodatnie i ujemne różnice kursowe.
g) koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem 

do użytkowania,
h) koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed 

przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków 
trwałych,

i) likwidacji środków trwałych, które wynikają z budowy 
nowego środka trwałego,

j) straty powstałe podczas budowy środka trwałego,

k) koszty analiz przedinwestycyjnych,
4. Szczególne przypadki budowy środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez dołącze-

nie części składowej lub peryferyjnej,
b) podział środków trwałych,
c) łączenie środków trwałych,
d) remonty środków trwałych spełniające definicję nakła-

du inwestycyjnego,
e) budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu 

finansowy,
f) budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu 

operacyjnym,
g) ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowa-

ny do ksiąg rachunkowych,
h) inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych 

środkach trwałych,
i) nieruchomości inwestycyjne,
j) wyroby gotowe.
5. Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych  

i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie 
informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji.

6. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do 
ewidencji środków trwałych.

7. Trwała utrata wartości środków trwałych w budo-
wie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych  
w budowie.

8. Zaniechanie inwestycji.
9. Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłą-

czenie części składowej lub peryferyjnej.
10. Sprzedaż środka trwałego w budowie.
11. Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustale-

nie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia.

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie
nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów
UoR, PDOP oraz przepisów MSR i MSSF

Katowice, 21 stycznia 2015 r. - SOP 15203

Warszawa, 27 stycznia 2015 r. - SOP 15204

Gdańsk, 28 stycznia 2015 r. - SOP 15205 

Poznań, 19 lutego 2015 r. - SOP 15206

Wrocław, 23 lutego 2015 r. - SOP 15207

Warszawa, 24 lutego 2015 r. - SOP 15208

Łódź, 24 marca 2015 r. - SOP 15209

Toruń, 24 marca 2015 r. - SOP 15210

Witold Bojanowski – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu  
i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, 
m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele 
S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie  
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast.

Informacje: 
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego 
w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania:

a) różnice między finansową a techniczną definicją budowy,
b) obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieru-

chomości.
2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych 

przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przy-
kładzie:

a) budynków,
b) pojazdów,
c) zestawów komputerowych,
d) obiektów liniowych.
3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
a) cel wprowadzenia,
b) pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji,
c) zasady klasyfikacji.
4. Środki trwałe w budowie:
a) definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową 

środka trwałego,
b) koszty usług podwykonawców zewnętrznych,
c) koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka 

trwałego,
d) koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem 

do użytkowania,
e) koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed 

przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków 
trwałych,

f) straty powstałe podczas budowy środka trwałego,
g) termin wprowadzania środka trwałego w budowie do 

ewidencji środków trwałych.
5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz kon-

serwacje:
a) podstawowe definicje (remont, wartość użytkowa, stan 

początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne),

b) konserwacje,
c) remonty - Klasyfikacja prac remontowych,
d) ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia 

środków trwałych,
e) miary wartości użytkowej.
6. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunko-

wości oraz przepisów podatkowych:
a) odpisy jednorazowe,
b) odpisy rozłożone w czasie.
7. Części składowe i peryferyjne:
a) definicja części składowej i peryferyjnej,
b) zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych 

na wybranych przykładach,
c) wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia 

części składowej lub peryferyjnej,
d) dołączenie środka trwałego do wartości początkowej 

składnika majątku jako części składowej lub peryfe-
ryjnej. 

8. Inwentaryzacja majątku trwałego:
a) cel przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) rodzaje inwentaryzacji,
c) metody inwentaryzacji,
d) terminy inwentaryzacji,
e) reguły inwentaryzacyjne,
f) czynności poprzedzające inwentaryzację,
g) wstępne czynności inwentaryzacyjne,
h) inwentaryzacja właściwa oraz procedury towarzyszące,
i) odpowiedzialność za inwentaryzację.
9. Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających re-

gulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa 
o ochronie środowiska.

10. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Środki trwałe 
dla służb technicznych i niefinansowych

Katowice, 28 stycznia 2015 r. - SOP 15211

Gdańsk, 19 lutego 2015 r. - SOP 15212

Poznań, 23 lutego 2015 r. - SOP 15213

Wrocław, 24 lutego 2015 r. - SOP 15214

Kraków, 24 marca 2015 r. - SOP 15215

Witold Bojanowski – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu  
i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw. 
Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 590 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie  
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat 

Zajęcia odbędą się: w godzinach 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum ww. miast  

Informacje: 
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
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Warszawa, 12 – 13 lutego 2015 r. - SOP 15216

Najważniejsze różnice pomiędzy MSR/MSSF 
a ustawą o rachunkowości

Dzień I
Istota i założenia sprawozdawczości według MSR/
MSSF oraz zasady sporządzania i podstawowe ele-
menty sprawozdań finansowych
1. Podstawy prawne stosowania MSR w Polsce oraz UE:
a) regulacje unijne wprowadzające MSR do systemu 

prawnego UE – Rozporządzenie 1606/2002,
b) przepisy krajowe wprowadzające MSR – Ustaw o Ra-

chunkowości,
c) zasady obowiązujące na rynkach regulowanych EOG 

– Rozporządzenie 809,
d) konsekwencje bilansowe dla polskich podmiotów.
2. Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, a polskie pra-

wo bilansowe.
3. Analiza porównawcza MSSF i ustawy o rachunkowości:
a) MSSF mające swoje odzwierciedlenie w UoR,
b) MSSF nieuwzględnione w UoR.
4. Ramy Konceptualne MSR a nadrzędne zasady rachun-

kowości zawarte w UoR.
5. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej i bilans,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz rachunek 

zysków i strat,
c) porównanie rozwiązań zawartych w MSR 1 z przepisa-

mi UoR.
6. MSR 18 „Przychody” :
a) ujęcie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, 

towarów usług oraz pozostałych kategorii przychodów,
b) porównanie z regulacjami zawartymi w UoR.
7. MSR 8 „Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach 

szacunkowych i korekty błędów”:
a) wpływ zmian wartości szacunkowych na wynik finansowy,
b) analiza porównawcza MSR 8 i KSR 7.
8. MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu”:
a) porównanie postanowień MSR 10 i KSR 7.
9. Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe - kluczowe 

różnice pomiędzy MSR/MSSF a UoR:
a) rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych - ujęcie 

zgodnie z MSSF 3 oraz UoR,
b) różnice w ujmowaniu wartości firmy oraz jej późniejsze 

rozliczanie w myśl MSSF 3 i UoR,

c) rozliczanie księgowe zmian właścicielskich zachodzą-
cych w grupie kapitałowej.

Dzień II
Analiza porównawcza wybranych standardów MSR/
MSSF z UoR
1. MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”:
a) zasady ogólne,
b) możliwości w zakresie wyceny środków trwałych,
c) analiza różnic pomiędzy postanowieniami MSR 16  

a UoR.
2. MSR 38 „Wartości niematerialne”:
a) zasady ogólne,
b) modele wyceny wartości niematerialnych,
c) zasady amortyzacji wartości niematerialnych o okre-

ślonym oraz nieokreślonym czasie użytkowania,
d) analiza porównawcza MSR 38 i UoR.
3. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”:
a) analiza różnic pomiędzy postanowieniami MSR 40  

a UoR.
4. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”:
a) definicja kosztów finansowania zewnętrznego zawarta 

w MSR 23 oraz UoR,
b) kapitalizowanie kosztów finansowania zewnętrznego 

wg MSR 23 i UoR.
5. Instrumenty finansowe - kluczowe zagadnienia:
a) kategorie instrumentów i zobowiązań finansowych: po-

równanie MSR 39 oraz rozporządzenia MF,
b) zasady wyceny instrumentów i zobowiązań finanso-

wych wg MSR 39 i rozporządzenia MF,
c) rachunkowość zabezpieczeń wg MSR 39 i rozporzą-

dzenia MF.
6. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”:
a) zasady przeprowadzenia testu na utratę wartości akty-

wów wg MSR 36 i KSR 4.
7. MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa 

warunkowe”:
a) analiza definicji rezerw, zobowiązań warunkowych oraz 

aktywów warunkowych zawartych w MSR 37 oraz UoR,
b) porównanie MSR 37 z KSR 6.

Michał Kołosowski – biegły rewident, członek zarządu spółki audytorskiej.

Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 1190 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego 
potwier dzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie 
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Godziny zajęć: 10.00 – 15.45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy 
lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje: Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl



O nas
Akademia Biznesu MDDP jest wiodącym organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji  
z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego, rachunkowości, a także rozwoju osobistego 
i zawodowego, zarządzania, zarządzania projektami, sprzedaży i negocjacji. Realizujemy projekty 
dedykowane zróżnicowanym branżom, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny wzrost przed-
siębiorstw, w których pracują uczestnicy naszych przedsięwzięć.

Zespół
Zespół Akademii Biznesu MDDP tworzą doświadczeni menedżerowie największych firm szkolenio-
wych działających na polskim rynku. Wieloletnia praktyka w organizowaniu szkoleń i konferencji, 
pozwala nam na dzielenie się z Państwem wiedzą najwyższej klasy ekspertów i wykładowców.

Wartości
Dokładamy wszelkich starań, żeby uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń zyskiwali dostęp 
do najświeższych informacji o zmianach i procesach zachodzących w danym temacie oraz mieli oka-
zję poznania najlepszych praktyk i najefektywniejszych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się 
w swojej codziennej pracy. Dążymy, żeby w możliwie pełny sposób odpowiadać na Państwa oczeki-
wania, dlatego wszystkie nasze szkolenia, konferencje i seminaria poprzedza profesjonalne badanie 
potrzeb przyszłych uczestników.

Prelegenci
Nasi wykładowcy to nie tylko najbardziej doświadczeni pracownicy spółki doradztwa podatkowego 
MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, ale również niezależni specjaliści, uznane krajowe auto-
rytety w dziedzinie prawa, podatków, rachunkowości i finansów, czołowi przedstawiciele administracji 
publicznej oraz wyróżniający się reprezentanci środowiska akademickiego. Wykładowcy są autora-
mi wielu publikacji książkowych oraz artykułów ukazujących się w prasie branżowej, biorą również 
czynny udział w aktualizowaniu istniejącego i tworzeniu nowego prawa bilansowego i podatkowe-
go. Współpracują z nami również przedstawiciele administracji publicznej, Komisji Nadzoru Finanso-
wego, Skarbu Państwa, KIBR, KPWiG, Giełdy Papierów Wartościowych oraz innych instytucji bran-
żowych. Kadrę uzupełniają certyfikowani trenerzy, coachowie, psycholodzy oraz praktycy biznesu,  
w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

Zapraszamy do poszerzania wiedzy poprzez korzystanie z zajęć w formie:
n   konferencji,
n   szkoleń otwartych,
n   szkoleń branżowych,
n   szkoleń zamkniętych (in-company).

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Akademia Biznesu Sp.k.

Biurowiec Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

KRS: 0000288782, NIP: PL 7010088170 

tel. (+48 22) 208 28 28, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30

e-mail: szkolenia@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

A
ka

de
m

ia
 B

iz
ne

su
 M

D
D

P 


