PODSUMOWANIE ROKU 2019 ORAZ ZMIANY 2020

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
2020 – RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Informacje organizacyjne:

TERMIN SZKOLENIA
GODZINY SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA

07 kwietnia 2020 r. (wtorek)
09:00 – 15:00

WIELSPIN ul. Wysoka 8, 62-040 PUSZCZYKOWO
k/Poznania
430,00 zł netto + VAT / 1 osobę

karolina.marzec@tax-duty.pl

KONTAKT

PROFIL UCZESTNIKA:
Szkolenia są skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie
podatkowym na gruncie podatku VAT i w podatkach dochodowych w roku 2019 r. Dodatkowo pakiet zmian obowiązujący od
2020 r.
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PROGRAM
1. Unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, a optymalizacja podatkowa – jak
rozróżnić te pojęcia
2. Ordynacja podatkowa - art. 199a czynność pozorna
3. Klauzula optymalizacyjna – zmiany od 1 stycznia 2019
a. Kiedy może być stosowana
b. Zasady
c. Możliwość korekty
d. Praktyka
4. Nadużycie prawa – na co zwrócić uwagę
5. Praktyka Ministra Finansów w aspekcie zwalczania optymalizacji podatkowych:
a. VAT
b. Podatek od nieruchomości,
c. Transakcje międzynarodowe
d. Emisja obligacji
e. Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów
6. Raportowanie schematów podatkowych:
a. Regulacje krajowe a międzynarodowe
b. Typy schematów podatkowych
c. Kiedy raportować?
d. Czyny żal a spóźnione raportowanie MDR
e. Kiedy nie trzeba raportować - wyłączenia
f. Kto musi raportować – wielość podmiotów w jednej transakcji,
g. Konsekwencje braku raportowania
h. Jak raportowanie schematów wpływa na życie gospodarcze.
7. Codzienne czynności (deklaracje, audyty, szkolenia, etc.) czy raportować
8. Objaśnienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 – wewnętrzne sprzeczności oraz ocenność
kryteriów wskazanych przez MF
9. Wewnętrzna procedura MDR które podmioty muszą ją posiadać.
10. Raportowanie a podatek u źródła
11. Raportowanie a ceny transferowe
12. Przykłady schematów:
a. Leasing,
b. Pakiety konferencyjne
c. Przekształcenia
13. Jak dokonać zgłoszenia schematu i na co zwrócić uwagę
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SYLWETKA TRENERA

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY
Doradca podatkowy, radca prawny, audytor

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego.
Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze
administracyjnej i sądowo administracyjnej.
Wieloletnie doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji publicznej jak i
sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach podatkowych, a także w udzielaniu
wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych.
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem dokumentacji
podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany
2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach
wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu.

Zapraszamy
karolina.marzec@tax-duty.pl
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