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Celem szkolenia jest przybliżenia zmian jakie zostały wprowadzone do CIT 

i VAT z początkiem 2021 r.  

Modyfikacje w ramach tzw. SLIM VAT nie dla wszystkich podatników i nie we 

wszystkich obszarach niosą ze sobą ułatwienia. W konsekwencji, aby 

efektywnie skorzystać z uproszczeń, a jednocześnie uniknąć kłopotów w 

związku z niekorzystnymi zmianami należy dobrze się z nimi zapoznać. Temu 

właśnie służyć będzie to bardzo praktyczne szkolenie.  

Z kolei jeżeli chodzi o zmiany w CIT – one głównie negatywnie wpłynąć na 

funkcjonowanie wybranych grup podatników. I w tym przypadku konieczne 

jest dokładne zapoznanie się nowymi przepisami tak aby czasami złagodzić 

negatywne skutki, a czasami nawet ich uniknąć…  

 

 

KORZYŚCI 

Dowiesz się: 

• Jakie są hity w nowelizacji 

• Jakie są zmiany w WIS 

• Jakich zmian należy spodziewać się niebawem w VAT 

• Jak stosować estoński CIT 

 
UCZESTNICY 

• dyrektorzy finansowi 

• główni księgowi 

• właściciele firm 

• pracownicy działów finansowo - księgowych 

METODY 

• Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 

• W oparciu o dedykowaną platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 

zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Agnieszka Tworzyńska 

project manager 

a.tworzynska@langas.pl 

R a d o s ł a w  K o w a l s k i  

Specjalizuje się w zagadnieniach 

związanych z podatkami pośrednimi, 

bezpośrednimi  

– gospodarczymi oraz postępowaniem 

przed organami podatkowymi i sądami 

administracyjnymi, a także w windykacji 

należności.  

Autor licznych publikacji z zakresu prawa 

podatkowego, gospodarczego, 

windykacji należności m.in. 

w "Przeglądzie Podatkowym", 

Vademecum Głównego Księgowego, 

LEX Księgowość, Gazecie Prawnej, 

Gazecie Podatkowej, Rzeczpospolitej, 

Pulsie Biznesu. Współpracuje z wieloma 

wydawnictwami prawniczymi.  

Doświadczony trener z zakresu 

podatków i windykacji. Prowadząc liczne 

szkolenia i kursy dla biznesu 

i administracji publicznej. Szkolił 

największe przedsiębiorstwa 

funkcjonujące w Polsce. Absolwent 

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. Właściciel Kancelarii 

Doradztwa Podatkowego, wcześniej 

prezes CEiD Sp z o.o. Spółka Doradztwa 

Podatkowego.  
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8.30 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

9.00  rozpoczęcie szkolenia 

 

Slim VAT – czy na pewno taki SLIM?  

Prezenty małej wartości po zmianie 

Hit nowelizacji: korekty VAT in minus  

• U świadczącego slim VAT może oznaczać poprawę, 

ale trzeba efektywnie wdrożyć zmiany  

• Ogromne ryzyko nabywcy i konieczność wdrożenia 

dużych zmian dla uniknięcia licznych korekt  

• Co daje czasowe zawieszenie nowych regulacji 

dotyczących korekt – czy warto?   

Korekty VAT na plus 

Odliczenie VAT – dłuższy termin odliczenia, ale nie dla 

wszystkich  

Kursy w VAT – czy warto wybierać  

Łatwiej w zaliczkowanym eksporcie 

Jakie są zmiany w WIS? 

Modyfikacje split payment  

Jakich zmian należy spodziewać się niebawem w VAT? 

Poszerzenia grupy podatników CIT 

Spółka komandytowa jako podatnik CIT 

• Zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki 

komandytowej 

• Wypłaty zysków na rzecz komplementariusza 
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Spółka komandytowa jako podatnik CIT 

• Wypłaty zysków na rzecz komandytariusza 

• Wartość podatkowa aktywów spółki komandytowej 

• Zasady rozliczania zbycia ogóły praw i obowiązków w 

spółkach komandytowych,  

• Wystąpienie ze spółki komandytowej sprzed 2021 r.  

• Likwidacji spółki komandytowej, 

• Zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki 

komandytowe 

Pozycja podatkowa komandytariusza spółki komandytowej 

• Spółka jawna jako podatnik CIT 

• Rodzaje spółek jawnych objętych statusem podatnika 

CIT i sposoby uniknięcia takiego statusu 

• Obowiązki spółki jawnej związane z nabyciem statusu 

podatnika CIT 

• Spółka nieruchomościowa  

• Zmiany dotyczące cen transferowych  

• Informacja o strategii podatkowej, publikacja, 

sankcje  

• Stawka CIT 9% nowe limity 

• Restrukturyzacja a rozliczanie strat 

• Amortyzacja CIT a bilansowa  

• Podatek od przychodów z budynków – kolejne 

zwolnienie? 

• Estoński CIT – istota, zasady stosowania, korzyści – dla 

kogo? 

• Inne interesujące planowane zmiany 

14.00  zakończenie szkolenia 

 

 



 

 

PODATEK CIT, VAT 2021 

PRAWO, BIURO ZARZĄDU  

zgłoszenie do 10/03/2021 570 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 11/03/2021 770 PLN + 23% 

VAT 
 

24 marca 2020 r. 

SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ 

PLATFORMIE 

 


