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Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007

Szanowni Państwo ,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu :

Samochód w firmie w ujęciu podatkowym
- korzyści, zagrożenia, regulacje i zmiany od 2019 r.
Program szkolenia :
1. Podatkowa definicja pojazdu samochodowego - w podatkach dochodowych i w podatku VAT.
2. Rodzaje pojazdów samochodowych - samochody i inne pojazdy, klasyfikacja, dokumentacja,
konsekwencje podatkowe, sankcje za niewłaściwe klasyfikowanie i odliczenia podatku VAT
3. Środek trwały czy pojazd prywatny przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej.
4. Samochód prywatny pracownika, a zasady uwzględnienia wydatków z nim związanych
w podatkach dochodowych i w podatku VAT.
5. Samochód służbowy do celów prywatnych - zasady ustalania przychodu, zasady opodatkowania
możliwe wyjątki, przegląd najnowszych stanowisk organów podatkowych i orzecznictwa.
6. Odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych - amortyzacja zwykła, indywidualna,
degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
7. Zmiany w ograniczeniach wydatków z tytułu amortyzacji w kosztach po 22.02.2018 r.
8. Amortyzacja samochodu otrzymanego nieodpłatnie po zmianach w styczniu i lipcu 2018 r.
9. Leasing jako szczególna forma finansowania zakupu samochodów - rodzaje, konsekwencje,
regulacje w prawie podatkowym.
10. Zmiany i ograniczenia w obszarze zaliczania wydatków związanych z leasingiem samochodów
osobowych w kosztach podatkowych.
11. Najem długoterminowy jako alternatywa dla leasingu.
12. Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe - orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
13. Inne wydatki związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, nabyciem, adaptacją, rozbudową,
remontem czy ulepszeniem samochodu w firmie.
14. Zmiany od 2019 r.:
- ograniczenie kosztów amortyzacji,
- ograniczenie kosztów leasingu,
- ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji,
- zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony
do ewidencji środków trwałych firmy,
- ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych,
- przepisy przejściowe w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 r.
15. Niezbędna dokumentacja samochodu w kontekście podatków.
16. Panel dyskusyjny - pytania, rozwiązywanie problemów praktycznych związanych
z wykorzystywaniem samochodów w działalności.

Termin szkolenia :

17 stycznia 2019 r. (czwartek), godz.9.00

Miejsce szkolenia:

BIELSKO - BIAŁA, ul. Żywiecka 93

HOTEL IBIS STYLES - sala konferencyjna – I piętro
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33-81-70-433
Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

