
Zapraszamy na szkolenie: Zmiany w podatkach w 2019 r.

Szanowni Państwo, 

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy m.in. w obszarze podatków CIT, PIT i Ordynacji podatkowej, które są 
kontynuacją tzw. „rewolucji w podatkach”, zapoczątkowanej w 2018 roku. Na 2019 rok Ministerstwo Finansów planuje nie 
mniej obszerne dalsze zmiany w przepisach o podatku VAT. 

Nie mamy wątpliwości, że tak szeroki zakres zmian powoduje liczne pytania przedsiębiorców dotyczące bezpiecznego 
rozliczenia podatkowego firmy. 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, podczas którego przedstawimy Państwu zmiany w prawie podatkowym, powiemy o 
tym, jaki mogą mieć wpływ na Państwa biznes, jak można się do nich przygotować oraz jak ograniczyć ryzyka przy 
stosowaniu nowych przepisów.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo informację o programie szkolenia, trenerach oraz kwestiach organizacyjnych.

Zapraszamy! 
WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy, Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Data: 11 kwietnia 2019 r.
godz. 9.30-12.30

Miejsce: Hotel Skarbek
ul. Budowniczych LGOM 20

Lubin



Kluczowe zmiany, które omówimy podczas szkolenia:

• Opodatkowanie VAT sprzedaży bonów
• Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” 

budynku/budowli dla celów VAT
• Matryca VAT i wiążąca informacja 

stawkowa – co i kiedy przyniosą?
• „Biała” lista podatników i ich rachunków 

bankowych
• Planowany obowiązkowy split payment
• Zastąpienie deklaracji VAT nowym JPK_VAT

Zmiany w VAT 

• Nowy niski podatek od IP, kiedy można go 
zastosować?

• Czy tylko wynalazki i patenty umożliwią 
obniżenie podatku do 5%?

• Jak zakupy od podmiotów powiązanych 
wpływają na wielkość możliwej ulgi?

• Jak prowadzić ewidencję, żeby spełnić 
wszystkie stawiane podatnikom 
wymagania?

• Co ze „starymi” kwalifikowanymi prawami 
własności intelektualnej?

• Czy skorzystanie z ulgi B+R eliminuje 
możliwość skorzystania z Innovation Box?

Innovation box

• Dlaczego zmienił się mechanizm 
rozliczania podatku u źródła w Polsce?

• Na czym polega nowa zasada rozliczania 
podatku u źródła?

• Jakie są nowe obowiązki dla płatnika 
podatku u źródła?

• Jakie ryzyka wynikają dla płatnika i 
podatnika w związku ze zmianami?

Podatek u źródła 

• Jak wygląda rozliczenie amortyzacji, a jak 
leasingu samochodu osobowego od 
2019 r.?

• Ujęcie kosztów eksploatacji i ubezpieczenia 
samochodów w firmie od 2019 r.

• Umowy leasingu zawarte do końca 2018 r.

Samochody 
osobowe w firmie 

• Podatek minimalny od budynków
• Rozliczanie straty podatkowej – nowe 

zasady
• Zwiększenie atrakcyjności podatkowej 

finansowania własnego
• Rozszerzenie zakresu stosowania 

klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu 
opodatkowania

• Wprowadzenie obowiązku 
przekazywania organom podatkowym 
informacji o schematach podatkowych

Pozostałe zmiany



Trenerzy

Tomasz Wołczek 
Partner WPW

Tomasz jest ekspertem w dziedzinie podatków 
dochodowych, od 2004 r. posiada zawodową licencję 
doradcy podatkowego. Kilkanaście lat pracował w firmie 
doradczej PwC, gdzie jako dyrektor był odpowiedzialny 
za wrocławską praktykę prawno-podatkową. Obecnie 
zarządza praktyką podatkową WPW.

Dawid Misiak 
Menedżer w WPW

Dawid posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe 
w zakresie doradztwa podatkowego, które zbierał 
w zespole prawno-podatkowym firmy PwC. Specjalizuje się 
w podatkach dochodowych, podatku VAT oraz w obszarze 
informatyzacji raportowania podatkowego (m.in. JPK).



Agenda

9.00 Powitalna kawa

9.30 Podatek u źródła
Innovation Box

10.45 Przerwa kawowa

11.00 Zmiany w VAT
Samochody osobowe w firmie
Pozostałe zmiany

12:30 Czas na indywidualne konsultacje

Rejestracja

Zaproszenie skierowane jest do dyrektorów i managerów zarządzających 
działami finansowymi lub podatkowymi oraz do głównych księgowych. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla dwóch pierwszych osób z jednej firmy.  

Prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 4 kwietnia. 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy po 
otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


