Szkolenie
Największa od lat nowelizacja CIT co nas czeka w roku 2018?
Termin
07.12.2017
10.00-15.00 (w tym przerwy kawowe, lunch)

Miejsce
Sala konferencyjna AHK Polska
ul. Miodowa 14, Warszawa

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Proponowane zmiany stanowią największą jak dotąd nowelizację podatku CIT i mają wejść w życie
już od 1 stycznia 2018 r. Głównym celem zmian, jak wynika z uzasadnienia projektu, jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych i przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw.
agresywnego planowania podatkowego, w szczególności zapobieganie transferowi zysków za granicę przez przedsiębiorstwa
wielonarodowe. Tym niemniej projektowane zmiany będą dotyczyć wszystkich podatników, a nie tylko przedsiębiorstw powiązanych i obejmą niemal każdy obszar ich działalności gospodarczej.
Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany
w podatku CIT, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Program
1. Nowy limit ograniczający koszty odsetek i inne koszty finansowania dłużnego.
2. Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o znacznej
wartości.
3. Podział na źródła przychodów i wyodrębnienie zysków
kapitałowych.
4. Limitowanie kosztów niektórych usług niematerialnych
i WNiP.
5. Rozszerzenie zakresu tzw. klauzuli nieruchomościowej.
6. Zmiany sposobu ustalania niektórych dochodów podmiotów powiązanych.
7. Zasady rozliczania przychodów i kosztów ze zbycia wierzytelności oraz strat ze zbycia wierzytelności.
8. Ograniczenie zakresu zwolnienia z podatku u źródła dla
dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.
9. Ograniczenia amortyzacji WNiP oraz zaliczania do kosztów opłat licencyjnych.
10. Zmiany w podatkowym traktowaniu restrukturyzacji: podziały, połączenia, aporty.
11. Modyfikacja przepisów w zakresie podatkowych grup kapitałowych.
12. Zmiany dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych
(CFC).

Dodatkowo, omówimy również najważniejsze zmiany w PIT,
które mają obowiązywać w 2018 roku
Podczas szkolenia w dniu 7 grudnia 2017 r. chcemy zaprezentować Państwu zmiany w wersji, która zostanie ostatecznie
uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw, co zgodnie
z prawem powinno nastąpić do końca listopada 2017 r.
Do tego czasu znajdujący się w Sejmie projekt prawdopodobnie
ulegnie jeszcze dalszym modyfikacjom.

Prelegentki
Magdalena Zasiewska - Doradca Podatkowy, Head of Taxes
Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką. Ekspert w zakresie polskiego
i międzynarodowego prawa podatkowego
w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń
przedsiębiorstw, postępowań podatkowych
zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych,
m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych
polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do
umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania
OECD. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych obecnej
kadencji.

Dorota Dąbrowska - Doradca Podatkowy, Tax Manager
Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką. Ekspert w zakresie polskiego
i międzynarodowego prawa podatkowego.
Świadczy usługi na rzecz spółek z branży budowlanej, leasingowej, motoryzacyjnej i inwestycyjnej. Posiada bogate doświadczenie
w zakresie opodatkowania procesów inwestycyjnych, obrotu nieruchomościami, umów
leasingowych, umów o finansowanie działalności, jak również rozliczeń wewnątrzgrupowych i dokumentacji cen transferowych.

JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P) jest ekspercką, niezależną kancelarią prawniczą, która od kilkunastu lat świadczy kompleksowe usługi
prawne i podatkowe. Do Klientów kancelarii należą międzynarodowe koncerny oraz polskie przedsiębiorstwa - liderzy w swoich branżach.
Doradzamy podmiotom działającym m.in. w sektorach: infrastruktury, nieruchomości, transportu, budownictwa, handlu, produkcji, usług,
a także wspieramy banki oraz fundusze inwestycyjne - w ramach ich bieżącej działalności oraz przy realizacji wymagających projektów. Stała
współpraca z renomowanymi zagranicznymi firmami prawniczymi, w tym w szczególności z niemieckojęzycznego obszaru gospodarczego,
pozwala nam na realizację projektów w całej Europie.

