Planowane zmiany w podatku dochodowym
Co oznaczają dla inwestorów strefowych?
Seminarium: Łódź, 27 września 2017 r.

Planowane zmiany w podatku dochodowym l Seminarium w Łodzi

W lipcu opublikowany został pierwszy
projekt zmian przepisów CIT i PIT, jakie
mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.
Zapowiada on bardzo istotne zmiany
systemowe (podział na źródła przychodów),
które dotykać będą wszystkich
przedsiębiorców, a mogą być szczególnie
ważne dla inwestorów strefowych.
Aby móc lepiej przygotować się do
tych zmian, Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna oraz Deloitte zapraszają
na seminarium, które odbędzie się
27 września 2017 r. w Łodzi.
Agenda spotkania
1.Wprowadzenie
Cel zmian i ich status na dzień szkolenia
2. Wyodrębnienie dochodów
z zysków kapitałowych i dochodów
operacyjnych
• co jest dochodem kapitałowym?
• jak będzie się zmieniać ewidencja
na potrzeby ustalenia dochodu
strefowego?
• czy utracą ważność pozyskane
interpretacje indywidualne?
3. Koszty usług niematerialnych oraz
licencji niematerialnych
• ograniczenie 5% „podatkowego” EBIDTA
łącznie – jakich kategorii kosztów
dotyczy?
• kiedy się nie stosuje?

4. Limit kosztów finansowania dłużnego
• szeroko rozumiane koszty finansowania
dłużnego
• ograniczenie 30% „podatkowego”
EBITDA
5. Moment rozpoznania kosztów
pośrednio związanych z przychodem
• doprecyzowanie? Co może z niego
wynikać?
6. Podatek od przychodów z tytułu
własności środka trwałego
• podatek dochodowy czy podatek od
własności określonych budynków
handlowo-usługowych i biurowych
• jak będzie wyglądać możliwość
odliczenia u przedsiębiorców
strefowych?
7. Amortyzacja i korzystanie z WNiP
zbytych i ponownie nabytych
8. Pozostałe zmiany dotyczące
restrukturyzacji
• podatkowe grupy kapitałowe
• połączenia i podziały spółek
• aport przedsiębiorstwa lub
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
• zagraniczne spółki kontrolowane
9. Sesja pytań i odpowiedzi
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