
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Konferencji ”Podatki, kadry I płace w ochronie zdrowia”  

Warszawa 08.12.2017 r. 

08:30 – 09:00 Rejestracja Uczestników 

09:00 – 09:50 Wykład Otwierający – Wyzwania jakie czekają podmioty lecznicze w obszarze kadr, płac i podatków 

09:50 – 10:10 Wystąpienie sponsora głównego 

10:10 – 10:30 

                 

Przerwa Kawowa / Podział na ścieżki tematyczne 

 

Ścieżka I - Podatki Ścieżka II – Kadry 

10:30 – 10:50 

- Funkcjonowanie mechanizmu podzielonej 
płatności (split payment) oraz związane z tym 
korzyści i zagrożenia.  

 
- Omówienie nowych przepisów regulujących 
sposób ustalania najniższego wynagrodzenia 
pracowników medycznych. 

 

10:50 – 11:20 

- Projektowane zmiany w zakresie 
obowiązków ewidencjonowania obrotu za 
pomocą kas fiskalnych.  

 

11:20 – 11:40 
-  podział źródeł przychodu  

 

- Aktualne przepisy w zakresie prawa pracy w 
placówkach medycznych. 

 

11:40 – 12:10 

- ograniczenia w zaliczaniu do kosztów 
uzyskania przychodów wydatków na usługi 
niematerialne  

 

12:10 – 12:30 
- zasady dotyczące jednorazowej amortyzacji,  

 



12:30 – 12:50 
 

Przerwa Kawowa  
 

12:50 – 13:10 
- rozliczanie strat z tytułu odpłatnego zbycia 

wierzytelności, 

- Zasady zatrudniania w placówkach 

medycznych 

13:10 – 13:30 

- tworzenie i funkcjonowanie podatkowej 
grupy kapitałowej, zmiany w zasadach 
tworzenia dokumentacji cen transferowych. 

 

- Rozliczanie czasu pracy pracowników 
medycznych 

 

13:30 – 13:50 

- zakres uprawnień organów podatkowych i 
celno-skarbowych związany z reformą 
administracji skarbowej. 

 
- Omówienie nowych przepisów regulujących 
sposób ustalania najniższego wynagrodzenia 
pracowników medycznych. 

 

13:50 – 14:10 

- omówienie głównych problemów branży 
medycznej w świetle najnowszego 
orzecznictwa sądów administracyjnych i 
rozstrzygnięć organów podatkowych. 

 

14:10 – 14:40 
Przerwa Kawowa Tekst informacyjny 

PANEL III - KSIEGOWOŚĆ 

14:40 – 15:20 Spojenie oraz wysnucie wniosków po dwóch panelach 

15:20 – 15:40 
- Jednolity Plik kontrolny 2018! 

 

15:40 – 16:00 

- Zasady wystawiania i rozliczania faktur VAT, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, 
sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp. 

 

16:00 – 16:20 

- Faktury korygujące i noty korygujące - zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, 
niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty 
korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego 
odbiorcy, terminy rozliczeń. 

 

16:20 – 17:20 

Panel dyskusyjny 

- Pytania otwarte. 

 

Zapraszamy również uczestników do wpisywania w formularzu zamówienia tematów dla nich 
newralgicznych odnośnie każdego tematu. Wybierzemy kilka z nich i poruszymy je w trakcie 
poszczególnych panelów. 

 

17:20 Zakończenie 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

 http://ibfgroup.pl/konferencje/podatki-kadry-i-place-w-ochronie-zdrowia-konferencja/o-konferencji.htm 

 


