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Szkolenia online w czasie rzeczywistym - możliwość zadawania pytań trenerowi.
Nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania - połączenie z poziomu przeglądarki.
Należy posiadać tylko głośniki. Nie wymaga się posiadania mikrofonu i kamerki internetowej.
Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Moduł VIII
NOWELIZACJE PODATKU CIT I PIT W 2021 R.– OPODATKOWANIE SPÓŁEK
KOMANDYTOWYCH, „ESTOŃSKI CIT”, POSZERZENIE ZASAD RYCZAŁTU OD
PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ORAZ ROZSZERZENIE
OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
(SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI POLITYKI PODATKOWEJ).
1. Opodatkowanie spółek komandytowych.







Zasady opodatkowania.
Wprowadzenie zasad podwójnego opodatkowania komandytariuszy.
Zwolnienie 50% przychodów komandytariusza, nie więcej niż 60.000 zł.
Daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.
Opodatkowanie cit niektórych spółek jawnych.
Rozwiązania alternatywne

2. „Estoński CIT”.
a) Ryczał od dochodów spółek kapitałowych.
 Przedmiot opodatkowania.
 Podstawa opodatkowania.
 Stawki ryczałtu.
 Deklaracja.
 Obowiązek informacyjny.
 Płatność podatku.
b) Specjalny fundusz inwestycyjny (model hybrydowy).
 Odpisy na fundusz.
 Wymogi.
 Cele inwestycyjne.
 Refundacja wydatków.
 Wydatki niezgodne z ustawą.
3. Poszerzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.





Progi ryczałtu.
Podmioty wyłączone ze stosowania ryczałtu.
Przekształcenia podmiotów a prawo do ryczałtu.
Zakończenie stosowania ryczałtu.

4. Rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych – podmioty powiązane.
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Czas trwania zajęć - 2,5 godz. zegarowej (2 godz. - szkolenie; 30 min. - sesja pytań i odpowiedzi).
Cena 1 modułu /szkolenia/ - 190 zł netto (233,70 zł brutto). Cena zawiera także obszerne materiały
szkoleniowe, które będą rozsyłane pocztą elektroniczną w formacie pdf.
Certyfikat ukończenia szkolenia będzie również wysłany pocztą e-mailową w formacie pdf .
Szkolenie może być prowadzone także w formule zamkniętej - tylko dla jednej firmy. W tym wypadku
również można ubiegać się o dofinansowanie.
Informacja o trenerze
Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.
Posiada 10-letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe
podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor
wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej
firmie prawa i obowiązki”. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową
dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.
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