1. Mechanizm podzielonej płatności – start 1 lipca 2018:
a) Geneza
b) Kiedy znajdzie zastosowanie,
c) Dla kogo korzyść,
d) Kto i kiedy będzie mógł dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
e) Płatność na konto osobiste przedsiębiorcy,
f) Dopuszczalność płatności w innej walucie niż PLN,
g) Jak sformułować umowę z kontrahentem w relacji
2. Podsumowanie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018:
a) Odpisy amortyzacyjne od składników majątku otrzymanych nieodpłatnie,
b) Różnice kursowe, a źródła przychodu w ustawie CIT,
c) Usługi niematerialne, katalog usług podlegających pod regulacje art. 15e ustawy CIT.
3. Konstytucja przedsiębiorcy – nowe regulacje:
a) Zawieszenie działalności,
b) Wprowadzenie terminu „działalność nieewidencjonowana”,
c) Numer NIP numerem wiodącym dla przedsiębiorcy.
4. Ustawa STIR:
a) Kiedy rachunek bankowy może zostać zablokowany,
b) Rola banków w systemie przekazywania informacji do organów podatkowych.
5. Prawo do odliczenia VAT, a wyjaśnienia MF z kwietnia 2018 i praktyka polskich sądów.
6. Transakcje łańcuchowe – nowe orzecznictwo ETS, a praktyka polskich organów.
7. Usługi budowlane, a VAT – uaktualnienie.
8. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zawarta w Ordynacji podatkowej, a klauzula nadużycia
prawa w ustawie o VAT:
a) Koncepcja czynności dokonanej przede wszystkim w celu uzyskania korzyści podatkowej,
b) Uprawnienia MF,
c) Moc ochronna interpretacji podatkowych,
d) Przykłady praktyczne.
9. .Planowane zmiany w prawie podatkowym:
a) rządowy projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw
b) rządowy projekt ustawy z dnia 21 marca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy - Prawo o miarach
c) rządowy projekt ustawy z dnia 18 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne
d) rządowy projekt ustawy z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

