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Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne 

szkolenie pt.  

„Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze orzecznictwo 
podatkowe” 

 
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych oraz omówienie 

najnowszego orzecznictwa podatkowego. 

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć 

lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, 

absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje 

oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają treść nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych, 

szczególną procedurę rozliczania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. 

Omówione zostaną również zmiany w podatku dochodowym. Szkolenie będzie prowadzone 

w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, 

trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim 

doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości, posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00 miejsce 

szkolenia: sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5. 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie 

przyjęcia naszego zaproszenia pod numerem telefonu (68) 384 56 29 lub mailem 

wig@powiatwolsztyn.pl. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 



ZETOM-CERT 

ISO 9001 

 

 
 

Program szkolenia 
 

„Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze 
orzecznictwo podatkowe” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 
 
      NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH 
 
     1.  Limity zwolnień podmiotowych. 
     2.  Zwolnienia przedmiotowe. 
     3.  Działalności wyłączone ze zwolnień. 
 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

 
ZASADY OPODATKOWANIA  USŁUG  ELEKTRONICZNYCH, 
NADAWCZYCH  I  TELEKOMUNIKACYJNYCH. 
 
1. System MOSS – szczególna procedura rozliczania VAT.   
2. Ustalenie miejsca świadczenia. 
3. Proces rejestracji. 
4. Dodatkowe deklaracje, okres rozliczeniowy i terminy składania.    
 

12.15 – 12.15 Przerwa  

12.30 – 14.15 
 
ZMIANY W PODATKU  DOCHODOWYM 
 
1. Ulga prorodzinna. 
2. Korzystanie z samochodu służbowego.  
 
1.04.2015 KOLEJNE ZMIANY 
 
1. Rozszerzenie zakresu odwrotnego obciążenia. 
2. Nowa Informacja podsumowująca, kto i kiedy składa. 
 
 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 15.45 STUDIUM  PRZYPADKÓW I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO PODATKOWE 

15.45 Zakończenie szkolenia 
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Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne 

szkolenie pt.  

„Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze orzecznictwo 
podatkowe” 

 
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych oraz omówienie 

najnowszego orzecznictwa podatkowego. 

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą 

zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, 

absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje 

oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają treść nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych, 

szczególną procedurę rozliczania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. 

Omówione zostaną również zmiany w podatku dochodowym. Szkolenie będzie prowadzone 

w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener 

z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, 

przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości, posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00 miejsce 

szkolenia: sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5. 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie 

przyjęcia naszego zaproszenia pod numerem telefonu (68) 384 56 29 lub mailem 

wig@powiatwolsztyn.pl. 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
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Program szkolenia 
 

„Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze 
orzecznictwo podatkowe” 

 
 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 
 
      NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH 
 
     1.  Limity zwolnień podmiotowych. 
     2.  Zwolnienia przedmiotowe. 
     3.  Działalności wyłączone ze zwolnień. 
 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

 
ZASADY OPODATKOWANIA  USŁUG  ELEKTRONICZNYCH, 
NADAWCZYCH  I  TELEKOMUNIKACYJNYCH. 
 
5. System MOSS – szczególna procedura rozliczania VAT.   
6. Ustalenie miejsca świadczenia. 
7. Proces rejestracji. 
8. Dodatkowe deklaracje, okres rozliczeniowy i terminy składania.    
 

12.15 – 12.15 Przerwa  

12.30 – 14.15 
 
ZMIANY W PODATKU  DOCHODOWYM 
 
3. Ulga prorodzinna. 
4. Korzystanie z samochodu służbowego.  
 
1.04.2015 KOLEJNE ZMIANY 
 
3. Rozszerzenie zakresu odwrotnego obciążenia. 
4. Nowa Informacja podsumowująca, kto i kiedy składa. 
 
 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 15.45 STUDIUM  PRZYPADKÓW I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO PODATKOWE 

15.45 Zakończenie szkolenia 


