
Seminarium 
  

Redakcja "Monitora Podatkowego" oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych  
serdecznie zapraszają na seminarium 

  
Koszty uzyskania przychodów - przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji 
podatkowych  oraz omówienie zmian na 2015 r. w zakresie kosztów uzyskania przychodów 

  
Prowadzący: Mariusz Pogoński doradca podatkowy 

  
które odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 11.30 

w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310 

 
 
11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników 
 
11.45 – 12.00 Wprowadzenie 

Prezentacja prelegenta oraz tematu seminarium  
                        Iwona Kordjak – Redaktor Naczelna „Monitora Podatkowego” 
 
12.00 – 13.45 Wykład  I 
  Prowadzący: doradca podatkowy Mariusz Pogoński 
                                
Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych dotyczących kosztów 
uzyskania przychodów 
 
W ramach tego bloku zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia: 

− wydatki poniesione przez osobę trzecią a koszty uzyskania przychodów  
− koszt uzyskania przychodów z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym 
− moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu wstępnej opłaty leasingowej 
− wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia wierzytelności  
− koszt uzyskania przychodów w PGK z tytułu nieodpłatnego przeniesienia praw własności znaków 

towarowych  
− moŜliwość rozpoznania kosztu uzyskania przychodów na podstawie dowodu niedokumentującego 

rzeczywistych zdarzeń 
  
13.45 – 14.00  Przerwa  na kawę 
 
14.00– 15.30   Wykład II 

Prowadzący: doradca podatkowy   Mariusz Pogoński  
 

Omówienie zmian na 2015 r. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w PIT oraz CIT 
 
W ramach tego bloku zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia: 

− ustalanie kosztu uzyskania przychodów w razie odpłatnego zbycia świadczeń niepienięŜnych 
otrzymanych w celu uregulowania zobowiązania  

− ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
nabytych w ramach świadczenia w miejsce wykonania  

− ustalenie wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej 
oraz zakładzie zagranicznym połoŜonym na terytorium RP 

− ustalenie kosztu uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów lub akcji otrzymanych w 
drodze wymiany  

− zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji  
 
15.30 – 16.00  Dyskusja 
 
16.00  Zakończenie Seminarium 
 
 
 
Moderator: Iwona Kordjak 
 


