Program szkolenia :
„Zmiany podatkowe wprowadzone w 2019 roku oraz planowane na rok 2020
I.

Podatek od towarów i usług

1. „Biała lista podatników VAT” od września 2019r.
a) system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
b) likwidacja dotychczasowych rejestrów
c) nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe
rejestry
d) struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W
tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z
działalnością gospodarczą
e) sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na
białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów
uzyskania przychodu związanych z płatnością
f) odpowiedzialność solidarna
2. Obowiązkowy split payment od listopada 2019r.
a) Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split
payment.
b) Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11,13 i
14 do ustawy,
c) Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy
wystawianiu faktur.
d) Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana
zasad.
e) Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in
składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw - zmiany od września 2019r., listopada 2019 i kwietnia
2020r.
a) zmiana w opodatkowaniu dostaw nieruchomości
b) modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
c) wystawianie faktur VAT do paragonu - obowiązkowy NIP na paragonie
d) likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT- nowe zasady przesyłania
deklaracji VAT i JPK
e) dalsze ograniczenie zwolnienia podmiotowego z art. 113 dla niektórych grup
podatników

4. Matryca stawek VAT
a) rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
b) charakterystyka nomenklatury scalonej c} nowe zasady ustalania stawek VAT
c) towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
d) towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony
5. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
a) dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWIU oraz stawki
podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
b) elementy WIS
c) kto będzie mógł wystąpić o WIS?
d) postępowanie w sprawie wydania WIS
e) zaskarżalność decyzji o WIS
6. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia
Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 20X8 r. nr 2018/1912
a) Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do
stosowania stawki 0%
b) Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego
magazynu na terytorium UE dostarczone - kolejny dowód ułatwiający
zaliczenie WDT ze stawką 0%
c) Inne dokumenty dodatkowe
d) Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który
przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu cali-off stock,
7. Kasy fiskalne on-line - nowe regulacje prawne od 1 maja 2019r.
a) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
kas rejestrujących
b) zapoznanie pracownika do 31 maja 2019r. z informacją o zasadach ewidencji
obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania
paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania
c) obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników już od 1
stycznia 2020r.
d) ulga na zakup kasy fiskalnej
e) zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on - linę
f) terminy wymiany kas
II. Podatki dochodowe

1. Ustawa z dnia 04.07.2019r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U 2019 poz. 1394 ) – PIT DLA
MŁODYCH 26 LAT
2. Ustawa z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw ( podpisana przez Prezydenta 17.09.2019r. i skierowana
do publikacji w Dzienniku Ustaw ) – OBNIŻENIE PIT 17%, KUP

III. Inne Ustawy i wyjaśnienia

1. Ustawa z dnia 19.07.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych Dz.U 2019 poz. 1649
2. Zmiany w ustawach wprowadzone nowelizacjami roku 2018
a. Ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych
z dnia 23 października 2018r ( Dz. U z 2018r. poz. 2192 )
b. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych- ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i
gospodarczym ( Dz. U z 2018r. poz. 2244 )
c. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z dnia 23
października 2018r. (Dz. U z 2018r. poz. 2159)
d. Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018r ( Dz. U z 2018r. poz.
2246 )
e. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018r. ( Dz.U z 2018r. poz. 2126 )
f. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z dnia 23
października 2018r. w zakresie cen transferowych ( Dz. U z 2018r. poz. 2193 )
3. Projekt ustawy Ordynacja podatkowa druk sejmowy 3517
4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

