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Zmiany w podatkach 2019/2020 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja 
 

Cel szkolenia:  
 
Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie kluczowych zmian w podatkach VAT i CIT, które obowiązują od      
2019 r. oraz omówienie szeregu zmian, które wejdą w życie w 2019 r. oraz 2020 r.  
 
Z perspektywy VAT, poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca w szczególności:  
 

a) opodatkowania bonów i voucherów, 
b) kas rejestrujących.  
c) białej listy podatników od 1 września 2019 r., 
d) obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r., 
e) obowiązku wykazywania NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r. 
f) wprowadzenia nowej matrycy VAT od kwietnia 2020 r. oraz możliwości uzyskania tzw. Wiążącej Informacji 

Stawkowej, 
g) likwidacji deklaracji VAT od 1 kwietnia 2020 r., 
h) wprowadzenia tzw. pakietu „quick fixes”.  

 
Z perspektywy CIT, poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca w szczególności:  
 

a) rewolucyjnych zasad opodatkowania samochodów osobowych,  
b) wprowadzenia tzw. Innovation BOX,  
c) wprowadzenia exit tax, 
d) zmian w zakresie podatku u źródła (WHT 
e) zmian w zakresie cen transferowych,  
f) ulgi na działalność badawczo – rozwojową, 
g) wprowadzenia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.  

 
Szkolenie obejmuje również omówienie najnowszych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów 
administracyjnych oraz orzeczeń TSUE dotyczących VAT i CIT.  
 
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia 
podatkowe, w tym w aspekcie VAT i CIT. W Omówione zostaną również sposoby na ograniczenie ewentualnych ryzyk 
kwestia dotycząca tzw. należytej staranności. 
 
Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną aspekty związane z raportowaniem schematów podatkowych(MDR) 
w aspekcie rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT.  

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

Program: 

PODATEK VAT:  

I. Zmiany VAT od 1 stycznia 2019 r.  
 

1. Nowe zasady opodatkowania bonów i voucherów: 
2. Ulga na złe długi VAT w 2019 r. 

 
II. Kasy rejestrujące w 2019 r.  

 
1. Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z 28 grudnia 2018 r. oraz 29 kwietnia 2019 r. 
2. Kasy online od 1 maja 2019 r.: 



 

 

 

 

 

 

 

2 

LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Spółka komandytowa 

ul. J.U. Niemcewicza 26, lok. U10, 02-306 Warszawa 
 

Tel.: 795 005 007  
e-mail: biuro@ltca.pl 

 

NIP: 5272719363 
REGON: 147395527 

 
 
 

III. Zmiany VAT od 1 września 2019 r.  
 

1. Biała lista podatników.  
2. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia – ważne zmiany po wyroku TSUE. 
3. Obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT do 15 %.  
4. Ograniczenie zwolnień podmiotowych w VAT.  
5. Zmiany w zakresie wykreślania i przywracania podatników do rejestru VAT 

 
IV. Zmiany VAT od 1 listopada 2019 r.  

 
1. Obowiązkowy split payment: 
 
a) Obowiązkowy split payment na wybrane kategorie towarów i usług – nowy załącznik nr 15 do VAT. 
b) Co dalej z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (likwidacja załączników 11 i 13 do VAT). 
c) Limit 15.000 PLN jako przesłanka do obowiązkowego split payment – problematyka jednorodnej transakcji.  
d) Nowe adnotacje na fakturach.  
e) Wprowadzenie płatności zbiorczych. 
f) Obowiązek posiadania rachunku bankowego. 
g) Nowy zakres płatności z rachunku VAT (m.in. CIT ,PIT, akcyza, cła i ZUS). 
h) Nowy zakres egzekucji z  rachunku VAT (m.in. CIT ,PIT, akcyza, cła). 
i) Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej. 
j) Sankcje w zakresie obowiązkowego split payment w zakresie VAT, PIT/CIT oraz KKS.  

 
V. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r.  

 
1. Wprowadzenie obowiązku wykazywania numeru NIP na paragonie. 
2. Pakiet „quick fixes”: 

 
VI. Zmiany w VAT planowane od 1 kwietnia 2020 r.  

 
1. Nowa matryca VAT. 
2. Wiążąca Informacja Stawkowa.  
3. Likwidacja deklaracji VAT. 

 
VII. Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie VAT w 2019 r.  

 
VIII. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.  

 
 
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. Wprowadzenie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami. 
5. Wprowadzenie tzw. „exit tax”. 
6. Zmiana definicji małego podatnika (2 mln EUR). 
7. Możliwość rozliczenia straty podatkowej do kwoty 5 mln PLN.  
8. Ulga na działalność badawczo – rozwojową w 2019 r. 
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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 niepobieranie 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. Ceny transferowe –  zmiany 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. 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. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. 

 
VII. Przegląd orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT i PIT w 2019 r.  

 
 
ASPEKTY DODATKOWE:  
 

I. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) a rozliczenia na gruncie podatków 
dochodowych i VAT. 

 
II. Odpowiedzialność spółki i kadry zarządzającej oraz służb finansowych  za rozliczenia podatkowe z zakresu 

podatków dochodowych i VAT  (Ordynacja podatkowa / KKS / kodeks karny / ustawa o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) oraz sposoby jej ograniczenia.  

 
 


