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Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych – CIT i PIT 2019/2020 
 

Cel szkolenia:  
 
Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatkach dochodowych (CIT i PIT), które obowiązują 2019 r.  
W szczególności poruszona zostanie problematyka dotycząca rewolucyjnych zasad opodatkowania samochodów 
osobowych, wprowadzenia tzw. Innovation BOX, nowej 9 % stawki podatku CIT, wprowadzenia exit tax oraz 
opodatkowania kryptowalut.  
 
Dodatkowo, podczas szkolenia poruszona zostanie problematyka rewolucyjnych zmian w zakresie podatku u źródła 
(WHT) oraz w zakresie cen transferowych.  
 
Jednocześnie, szkolenie będzie obejmowało omówienie zmian w podatkach dochodowych planowanych na 2020 r., w 
tym w zakresie wprowadzenia tzw. ulgi na złe długi do ustaw o podatkach dochodowych.  
 
W ramach szkolenia, eksperci omówią ponadto zmiany w podatkach dochodowych, które obowiązują od 2018 r. (mi.n 
w zakresie dwóch źródeł przychodów, wyłączania z kosztów odsetek i kosztów usług niematerialnych oraz podatku od 
nieruchomości komercyjnych), jak również przedstawione zostaną najnowsze interpretacje i orzeczenia związane z 
bieżącymi problemami w zakresie CIT i PIT oraz rozliczaniem ulgi na działalność badawczo – rozwojową.  
 
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zmian w Ordynacji Podatkowej, które mają wpływ na rozliczenia 
podatkowe na gruncie CIT i PIT oraz zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia na gruncie 
podatków dochodowych. W tym zakresie omówione zostaną również sposoby na ograniczenie ewentualnych ryzyk i 
odpowiedzialności. 

 
Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu. 

 

Program: 
 
PODATEK CIT  
 
I. Zmiany w CIT i PIT w 2019 r.  
 

1. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności (leasing, 
amortyzacja, koszty eksploatacyjne). 

2. Wprowadzenie 9 % stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników. 
3. NID – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych. 
4. Nowe zasady opodatkowania w zakresie nabywania pakietów wierzytelności. 
5. Zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał.  
6. Wprowadzenie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami. 
7. Wprowadzenie tzw. „exit tax”. 
8.  Zmiana definicji małego podatnika (2 mln EUR). 
9. Możliwość rozliczenia straty podatkowej do kwoty 5 mln PLN.  
10. Wprowadzenie podatku solidarnościowego.  
11. Pozostałe zmiany w zakresie CIT i PIT.  
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II. Rewolucyjne zmiany zasad poboru podatku u źródła od 2019 r. i 2020 r.  
 

1. Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności.  
2. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner.  
3. Możliwość korzystania z kopii certyfikatów rezydencji.  
4. Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – zmiana od 1 stycznia 2020 r.  
5. Nowe zasady zwrotu podatku u źródła.  
6. Oświadczenie płatnika i opinia organu podatkowego jako sposoby na niepobierania podatku po 

przekroczeniu limitu 2 mln PLN.  
7. Objaśnienia podatkowe MF w zakresie podatku u źródła z dnia 19 czerwca 2019 r.  
 

III. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności 
intelektualnej (stawka 5 %) w świetle objaśnień MF z dnia 15 lipca 2019 r.  
 

IV. Ulga na działalność badawczo – rozwojową w 2019 r.  
 

V. Zmiany w CIT i PIT planowane na 2019 r. i 2020 r.  
 

1. Ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku płatności bez wykorzystania 
obowiązkowego mechanizmu split payment oraz płatności na rachunek inny niż wskazany na tzw. białej liście 
podatników VAT. 

2.  Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych (zwiększenie i zmniejszenie podstawy 
opodatkowania po upływie 90 dni od terminu płatności).  

3. Obniżenie stawki PIT do 17 % 
4. Zniesienie PIT dla osób poniżej 26 roku życia.  

 
VI. Ceny transferowe –  zmiany w 2019 r.  
 

1. Zmiana progów dokumentacyjnych.  
2. Nowy zakres dokumentacji local file i master file.  
3. Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji.  
4. Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.  
5. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours. 
6.  Warunki stosowania korekty cen transferowych.  
7. Nowoczesne raportowanie cen transferowych (TP -R). 
8. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.  
9. Sankcje związane z brakiem dokumentacji cen transferowych. 
10. Objaśnienia MF z dnia 14 czerwca 2019 r. w zakresie przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów 

zgodności. 
 

VII. Najważniejsze zmiany w CIT i PIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji 
podatkowych w tym zakresie.  

 
1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych. 
2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych. 
3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz 

związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych. 
4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych 
5. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.  
6. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. 
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VIII. Omówienie bieżących zagadnień oraz orzecznictwa i interpretacji  z zakresu CIT i PIT.  
 

1. Przychody podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji 
(m.in. rozliczenia przychodów w czasie, korygowanie przychodów, refakturowanie) 

2. Koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji (m.in. 
rozliczanie kosztów w czasie, koszty bezpośrednie i pośrednie, korygowanie kosztów).  

3. Amortyzacja – omówienie kluczowych zagadnień praktycznych.  
4. Świadczenia na rzecz pracowników a rozliczenia na gruncie CIT i PIT.  
5. Reprezentacja, reklama i inne działania marketingowe a podatki dochodowe.  
6. Podróże służbowe – najważniejsze aspekty związane z rozliczaniem delegacji.  

 
IX. Zmiany w Ordynacji podatkowej a rozliczenia na gruncie CIT i PIT:  
 

1. Modyfikacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). 
2. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) a rozliczenia w podatkach dochodowych.  

 
X. Odpowiedzialność spółki i kadry zarządzającej oraz służb za rozliczenia podatkowe z zakresu CIT (Ordynacja 

podatkowa / KKS / kodeks karny / odpowiedzialność podmiotów zbiorowych ) oraz sposoby jej 
ograniczenia.  
 
 


