
 

 

Konferencja w Juracie 25 – 28 maja 2020, Hotel Bryza Resort & SPA 

 

PROGRAM 

 

Temat: „Zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości” 
 

Program VAT:  

1 stycznia 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH 

PODATNIKÓW 

1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. 

2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obo-

wiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”. 

3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie 

ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT. 

4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno - prawnych z te-

go rachunku (PIT, CIT, ZUS). 

5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy 

lub usługodawcy (1 listopada 2019 r.): 

 zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności soli-

darnej nabywcy (usługobiorcy), 

 przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment. 

6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na 

tzw. białej liście. 

7. Obowiązkowa podzielona płatność (1 listopada 2019 r.): 

 uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia, 

 nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością, 

 co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obo-

wiązkową podzieloną płatnością? 

 kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płat-

ność? 

 kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)? 

 jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)? 

8. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana 

rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych doku-

mentów wystawionych przez niezależne podmioty. 

9. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopad 2019 r.): przedział i zakres za-

stosowania, 

10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samocho-

dów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami. 

11. Zmiany stawek podatkowych obowiązujące od dnia 1 listopada 2019 r. 
12. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 

112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych. 

13. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.? 
14. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

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 przejściowego 

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, zachowanie nale-

żytej staranności, kopia certyfikatów rezydencji wraz z odroczeniem terminu stosowania nowych re-

gulacji) 

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, odpowiedzialność 

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 zastosowania, mo-

ment 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 dochodowego 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 przejściowego) 

 

 



 

 

 

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 uzy-

skania 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 podzielonej 

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 darowi-

zny, 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 uwzględnieniem 

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 

17. Pytania uczestników 

 

 

Program RACHUNKOWOŚĆ – Krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska komitetu standardów 

obowiązujące od 2019 roku - zagadnienia praktyczne. 
 

Moduł 1 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny pro-

duktów” 

  

1. Cel standardu i zakres jego stosowania 
2. Kluczowe definicje w tym: czynnik zmienności kosztów, kalkulacja kosztów wytworzenia produktu, 

klucze rozliczeniowe, miejsce powstawania kosztów, obiekt kosztów, rodzaje produkcji itp. 
 

 



 

 

 

3. Ogólne zasady wyceny produktów 
4. Dobór obiektów kosztów na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktów 

5. Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy 

6. Zmienne i stałe pośrednie koszty produkcji 

7. Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów 
8. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów 

9. Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produk-

cyjnych - zasady 
10. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów 
11. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów i 

kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 

12. Przykładowe zagadnienia ewidencji księgowej 

13. Podsumowanie, potencjalne zmiany w polityce rachunkowości 
 

  

Moduł I1 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahen-

tami 

1. Kluczowe definicje w tym: kwota wymagająca zapłaty, zaliczki, odsetki, opusty, rabaty itp. 

2. Rozrachunki z kontrahentami a aktywa finansowe i zobowiązania finansowe 
3. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych 

4. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień bilansowy- kluczowe zasady 
5. Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług 

6. Zmniejszenia ceny: opusty ,rabaty 
7. Odsetki 

8. Kary umowne 

9. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień rozliczenia (uregulowania) należności/zobowiązań 

10. Rozliczenie – (kompensaty, dobra, środki pieniężne ) 
11. Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami 

12. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym ( załącznki 1,4,5 do ustawy o rachunkowości), zakres dodat-

kowych ujawnień 
13. Przykładowe zagadnienia ewidencji księgowej 

14.  Podsumowanie, potencjalne zmiany w polityce rachunkowości 
 

 

 

 

 

Ze względu na ciągłe zmiany programy ulegają modyfikacji i ulepszeniu. 

 

Prosimy o śledzenie programu na bieżąco. 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

 


