
Kluczowe zmiany w przepisach o 
podatku dochodowym od 2018 r. 

Jak zmieni się nasze 
otoczenie prawne? 

Termin:  9 stycznia 2018 r. godz. 9:00 – 13:00    

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p. 

RSVP:  do 5 stycznia 2018 r. 
E: elzbieta.bonkowska@dzp.pl, T: +48 22 557 86 13 

 

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc,  
przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.  
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Kluczowe zmiany w przepisach podatkowych 

Program spotkania 

09:00 - 09:15 Rejestracja uczestników i poranna kawa 
09:15 - 10:45 Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych od 2018 r.  

 Klauzule obejścia prawa podatkowego 
 Dochody zagranicznych podatników opodatkowane w Polsce  
 Podział źródeł przychodów w CIT 
 Zmiany w zakresie cen transferowych oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania  
 Zmiany dotyczące czynności restrukturyzacyjnych 
 Wprowadzenie opodatkowania „nieruchomości komercyjnych”  
 Zmiany w zakresie prowadzenia amortyzacji podatkowej 
 Zmiany dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tzw. „złych długów”  

10:45 - 11:00 Przerwa 

11:00 - 12:30 Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych od 2018 r. część II 
 Skutki podatkowe transakcji bezgotówkowych 
 Zmiany opodatkowania świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych  
 Zmiany dotyczące opodatkowania i obowiązków płatników odnośnie odsetek i dywidend  
 Zmiany regulacji dotyczących zagranicznych podmiotów kontrolowanych (CFC)  
 Zmiany dotyczące ulgi podatkowej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
 Nowe regulacje dotyczące Podatkowej Grupy Kapitałowej  
 Regulacje dotyczące kwoty wolnej od podatku 
 Wprowadzenie definicji i zasad opodatkowania programów motywacyjnych  
 Przywrócenie kosztów autorskich 

12:30 - 13.00 Dyskusja i podsumowanie 
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Kluczowe zmiany w przepisach podatkowych 

Spotkają się z Państwem 

Grzegorz Sprawka 

Senior Tax Manager 

Krzysztof Dyba 

Senior Tax Manager

  

Piotr Prokocki 

Senior Tax Consultant 

Specjalista w zakresie 
doradztwa transakcyjnego  
i obsługi podatkowej 
przedsiębiorców  
i międzynarodowych 
korporacji 

E: grzegorz.sprawka@dzp.pl 

 

Specjalista w dziedzinie 
doradztwa podatkowego  
w zakresie podatków 
dochodowych oraz cen 
transferowych 

 
E: krzysztof.dyba@dzp.pl 

 

Specjalista w zakresie 
zagadnień dotyczących cen 
transferowych oraz podatków 
dochodowych. 
 
 

E: piotr.prokocki@dzp.pl 
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