
Zapraszamy na

Kurs podatków dochodowych
dla samodzielnych księgowych



 

Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie
Jako księgowa, pracownik biura rachunkowego czy przedsiębiorca, pewnie jesteś

świadomy/a tego, że prawidłowe rozliczanie podatków stało się ostatnio dużym

wyzwaniem. Wszystko przez wyjątkowo częste zmiany w przepisach na przełomie

2019/2020 r.

Postaw na zawodowców

Dlatego też we współpracy z naszymi trenerami stworzyliśmy kurs na którym 

usystematyzujesz i zdobędziesz nową wiedzę podatkową. Poznasz także aktualne 

orzeczenia oraz praktyki organów podatkowych. Podsumowaliśmy wszystkie

najnowsze zmiany w prawie podatkowym, by ułatwić Ci Twoją codzienną pracę. 

Praktyka czyni mistrza

Program naszego kursu to zbiór praktycznych przykładów dotyczących stosowania

nowych przepisów. Możesz je wdrożyć już kolejnego dnia po szkoleniu. Kurs składa się

z trzech dwóch, podczas których dowiesz się jak prawidłowo rozliczać podatki

dochodowe.

Zapoznaj się z programem kursu, przechodząc na kolejną stronę.



Szkolenie prowadzić będą specjaliści w swoich dziedzinach. Nasi szkoleniowcy to osoby 

z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie księgowości i prawa podatkowego. 

Dzięki temu możesz mieć pewność, że zdobyta na szkoleniu wiedza będzie praktyczna 

i poparta ciekawymi przykładami. 

Kurs dostępny jest w dwóch trybach: online i stacjonarnym. 

Cena 

1  wszystkie firmy zatrudniające 10 i więcej pracowników na etat (suma wszystkich etatów) 
2  mikro firma to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników na etat (suma wszystkich etatów) 

3  cena netto obowiązuje przy opłacaniu szkolenia w co najmniej 70% z dofinasowania lub środków publicznych 

W cenie kursu 

Autorskie materiały, certyfikat, konsultacje mailowe z prowadzącym przez 7 dni po szkoleniu. 

W przypadku wyboru trybu online, dostaniesz 7-dniowy dostęp do nagrania szkolenia. 

Zachęcamy do wysyłania własnych problematycznych zagadnień, które chcesz poruszyć 

podczas szkolenia na adres e-mail: szkolenia@wektorwiedzy.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, 

jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień. 

Wysokość dofinansowania: brak 
80% 

małe, średnie i duże firmy1 
100%

mikro firmy2

Cena kursu za osobę (netto3): 1370 zł 274 zł 0 zł

Szczegóły kursu



 

Temat 1 

CIT – zagadnienia wprowadzające, przychody podatkowe i sposób ich rozliczenia. 

1. Informacje wprowadzające, niezbędne do właściwego rozliczenia podatku dochodowego. 

2. Przychody podatkowe – zagadnienia wstępne. 

3. Podział na kapitałowe zyski i inne źródła przychodów. 

4. Omówienie wybranych przychodów podatkowych. 

• objęcie udziałów w spółce kapitałowej, 

• przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, 

• określenie przychodu oraz wskazanie ewentualnych wyłączeń z opodatkowania w wyniku, 

• określenie przychodu z tytułu spłaty zobowiązania pieniężnego świadczeniem rzeczowym, 

• dotacje – prezentacja przychodów zwolnionych z opodatkowania, 

• odszkodowania, 

• przykładowy katalog przychodów niepodatkowych. 

Temat 2 

Koszty uzyskania przychodów. 

1. Wstępne zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych. 

2. Sposób zapłaty a skutki dotyczące kosztów podatkowych. 

3. Omówienie wybranych kosztów podatkowych: 

• wydatki ponoszone na rzecz pracowników, członków zarządu, członków rad nadzorczych 

i udziałowców spółek kapitałowych, w tym m.in., 

• nieściągalne wierzytelności – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych, 

• zbycie wierzytelności – skutki podatkowe, 

• przedawnienie wierzytelności bądź jej umorzenie, 

• amortyzacja. 

Temat 3 

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne, problematyka wyboru właściwego źródła 

przychodu, omówienie wybranych źródeł przychodów. 

1. PIT – zagadnienia wstępne: 

• omówienie katalogu źródeł przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

w tym. przedstawienie problematyki przypisania przychodu do właściwego źródła – oparte na 

bieżącym orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

 

Program kursu



 

 

2. Sposoby rozliczenia wybranych przychodów na gruncie Ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych: 

• zbycie przez przedsiębiorcę leasingowanego wcześniej składnika majątkowego – orzecznictwo 

podatkowe, 

• zbycie przez przedsiębiorcę lokalu lub budynku mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 

• zbycie nieruchomości – opodatkowanie na podstawie art. 30e Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, w tym, 

• opodatkowanie przychodów z tytułu własności nieruchomości, 

• opodatkowanie najmu prywatnego. 

3. Pozarolnicza działalność gospodarcza. 

Temat 4 

Wybrane dochody rozliczane za pośrednictwem płatnika. 

1. Umowa o pracę. 

2. Działalność wykonywana osobiście. 

3. Podatek u źródła – pobór podatku w przypadku wybranych świadczeń płaconych nierezydentom (osobom 

prawnym lub osobom fizycznym). 

4. Rozliczenie przez polskiego rezydenta, dochodów uzyskanych za granicą na podstawie pracy najemnej. 

www.wektorwiedzy.pl


