
11 X Warszawa / godz. 09:00-12:00 

Zmiany podatkowe 2019/2020 (VAT, CIT, PIT) 

Marcin Zarzycki

21 X Warszawa / godz. 09:00-12:00 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) 

Anna Kubicz

22 X Gdańsk / godz.09:00-12:00

Zmiany podatkowe 2019/2020 (VAT, CIT, PIT)

Grzegorz Niebudek

8 XI Poznań / godz. 09:00-12:00

Zmiany podatkowe 2019/2020 (VAT, CIT, PIT)

Marcin Zarzycki

15 XI Kraków / godz. 09:00-12:00

Zmiany podatkowe 2019/2020 (VAT, CIT, PIT)

Grzegorz Niebudek

21 XI Wrocław / godz. 09:00-12:00 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) 

Anna Kubicz

13 XII Łódź / godz. 09:00-12:00

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Anna Kubicz

17 XII Warszawa / godz. 09:00-12:00 

Zmiany podatkowe 2019/2020 (VAT, CIT, PIT) 

Grzegorz Niebudek
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dla biur rachunkowych
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Marcin Zarzycki
DORADCA PODATKOWy

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Compliance.  
Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzy-
kiem prawnym i podatkowym.
Koncentruje się na doradztwie z zakresu compliance, prawa spółek, podatku VAT, podatku CIT  
oraz rozliczeń międzynarodowych i wewnątrzgrupowych.
Doświadczony wykładowca, prelegent na studiach podyplomowych oraz na ponad 700 szkole-
niach z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, procedury podatkowej, cen transfero-
wych, podatku u źródła, fuzji i przejęć.

Anna Kubicz
DORADCA PODATKOWy

Doradca podatkowy, Partner Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i
MDR. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi, ana-
lizami benchmarkingowymi, TP compliance oraz raportowaniem schematów podatkowych. Wy-
kładowca na ponad 100 szkoleniach z zakresu compliance, MDR i centransferowych.

Grzegorz Niebudek
ADWOKAT

DORADCA PODATKOWy

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa
Podatkowego i Postępowań.
Ekspert i praktyk z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej. Główne obszary do-
radztwa to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postę-
powaniach podatkowych i sądowych. Laureat prestiżowych rankingów doradztwa podatkowego
Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkole-
niach z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance
oraz zmian w podatkach.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Zmiany podatkowe 2019/2020 (VAT, CIT, PIT)

Celem spotkania jest przekrojowe przedstawienie kluczowych zmian w podatkach VAT i CIT,  
które wejdą w życie w 2019 r. oraz 2020 r.

 Z perspektywy VAT, poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca w szczególności:
• białej listy podatników od 1 września 2019 r.,
• obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.,
• obowiązku wykazywania NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r.
• wprowadzenia nowej matrycy VAT od kwietnia 2020 r. oraz możliwości uzyskania tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej,
• likwidacji deklaracji VAT od 1 kwietnia 2020 r.,
• wprowadzenia tzw. pakietu „quick fixes”,
• kas rejestrujących i kas online.

 Z perspektywy CIT, poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca w szczególności:
• zmian w zakresie podatku u źródła (WHT)
• wprowadzenia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

 Z perspektywy PIT, poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca w szczególności:
• obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%;
• likwidacja 18 proc. PIT dla pracowników do 26 roku życia;
• podniesienie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;
• planowane zniesienie limitu składek ZUS dla najlepiej zarabiających;

Celem spotkania jest przekrojowe przedstawienie kluczowych zmian w zakresie schematów podatkowych i problemów  
zawiązanych z wykonaniem obowiązków

• Identyfikacja schematu podatkowego.
• Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych – obowiązki korzystającego, promotora, wspomagającego.
• Terminy na złożenie informacji o schematach podatkowych.
• Zakres informacji przekazywany Szefowi KAS.
• Sankcje.
• Jak ograniczyć ryzyko związane z naruszeniem przepisów o schematach podatkowych.
• Praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów (definicja kwalifikowanego korzystającego,  

obowiązek złożenia MDR-3, obowiązek posiadania procedury wewnętrznej, nadawanie NSP przez Szefa KAS)


