
 

 

Konferencja w Krynicy Zdrój 2 – 6 czerwca 2020,  

Hotel Prezydent Medical SPA & Weelness 

 

PROGRAM 

 

Temat: „najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych oraz w przepisach o 

rachunkowości” 
 

Program VAT: 

 

1) Obowiązkowy „mechanizm podzielonej płatności” - MPP: 

a) nowy wykaz „towarów i usług wrażliwych”  - zał. nr 15,  

b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego w walucie polskiej w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą 

c) zwrot kosztów obsługi konta dla podatników nie mających siedziby w RP 

d) limit kwotowy zobowiązujący do MPP, 

e) obowiązkowa adnotacja na fakturze,    

f) nowe elementy obowiązkowe w komunikacie przelewu i możliwość zapłaty jednocze-

śnie  wielu faktur, 

g) sankcje dla sprzedawcy za brak adnotacji na fakturze, 

h) sankcje dla nabywcy za brak płatności w MPP  

i) nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy  

j) możliwość płacenia PIT/CIT/AKC/ZUS/Cło z rachunku VAT 

k) kompensaty i potrącenia (potrącenia z tytułu korekta i faktur) z przelewów a MPP 

 

2) Zmiany Dyrektywy VAT UE: 

 a) nowe zasady rozliczania magazynu konsygnacyjnego 

 b) miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych 

 c) warunki stosowania stawki 0% w WDT 

 d) dokumentowanie WDT w świetle ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO RADY (UE) 

2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r 

 

3) Nowe zasady składania oraz przesyłania deklaracji VAT-7, VAT-7K  i JPK_VAT  

a)  zmiany w zakresie podawania obowiązkowych informacji w rejestrach VAT, 

b) kara pieniężna za brak korekty JPK_VAT 

c) nowe kary z KKS  

 

4) Sankcje za wystawienie faktury na podatnika VAT na podstawie paragonu bez NIP: 

 a) dla sprzedawcy, 

 b) dla nabywcy. 

 

 



 

 

 

5) Kasy on-line 

 

6) Zastosowanie nowych klasyfikacji statystycznych w podatku VAT. 

 

 
Program podatek dochodowy od osób prawnych - CIT: 

 

A. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.: 

1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej 

2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowe-

go 

3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo? 

4. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia. 

5. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, zachowa-

nie należytej staranności, kopia certyfikatów rezydencji wraz z odroczeniem terminu stoso-

wania nowych regulacji) 

6. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie 

7. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach 

 

B. Zmiany CIT 2020r. m.in.: 

1. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowie-

dzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych) 

2. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r. 

3. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r. 

4. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowa-

nia, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania) 

5. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy 

oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności 

6. Mikrorachunek we wpłatach podatkowych CIT 

C. Inne wybrane zagadnienia w CIT 

1. Dwa źródła przychodów w podatków CIT 

2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego 

3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych 

4. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności 

5. Przychody i koszty uzyskania przychodu 

6. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku docho-

dowego od osób prawnych 

7. Pytania uczestników 

 



 

 

 

Program podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT: 

 

  

A. Rewolucyjne zmiany w PIT od 2019/2020r. m.in.: 

1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej 

2. Istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejścio-

wego) 

3. Podatek u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r. oraz 2020 

4. Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej 

5. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie 

6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej 

7. Danina solidarnościowa. 

8. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone 

koszty uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r. 

9. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r. 

10. Ulga na złe długi oraz płatności na rachunek spoza białej listy i poza mechanizmem podzie-

lonej płatności 

11. Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020r. 

 

 

B. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych: 

 

1. Podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych i inne wybrane zwolnienia podatkowe) 

2. Koszty „autorskie” 

3. Zmiany dotyczące amortyzacji środków trwały i wnip otrzymanych w wyniku spadkobrania lub 

darowizny, w tym zmiany wprowadzone w trakcie 2018r. 
4. Przychody ze stosunku pracy 

5. Świadczenia dla członków rodziny pracownika 

6. Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS 

7. Nieodpłatne świadczenia – przychód w podatku dochodowym czy też darowizna (z uwzględ-

nieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego) 
8. Ubrania pracownicze (służbowe) 

9. Świadczenia BHP 

10. Podróże służbowe 

11. Pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu 

12. Podróże osób nie będących pracownikami 

13. Zakwaterowanie pracowników 

14. Konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców 

15. Świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą 

16. Świadczenia wypłacane nierezydentom podatkowym 
 

 

 



 

 

 

Program RACHUNKOWOŚĆ : w przygotowaniu. 
 

 

 

 

 

 

Ze względu na ciągłe zmiany programy ulegają modyfikacji i ulepszeniu. 

 

Prosimy o śledzenie programu na bieżąco. 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

 


