
 
 
 

Mechanizm zabezpieczenia pozycji 
podatkowej w przedsiębiorstwach,  

czyli jak bezpiecznie przeżyć 2020 rok?
 

29 stycznia 2020 roku 

Sala IMPERIUM, Centrum Giełdowe w Warszawie 
ul. Książęca 4, poziom 0 

 
08:30-09:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

 

09:00-09:05 Otwarcie konferencji 
 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 

09:05-09:50 Zmiany w VAT  
 

• Unijna rewolucja w podejściu do rozliczania towarowych transakcji międzynarodowych: 

 Jakie warunki od 2020 r. należy spełnić, by zastosować stawkę 0% w WDT  
i eksporcie? 

 Jednolite reguły rozliczania transakcji łańcuchowych – pomoc czy ułatwienie? 

 Incoterms 2020 – na co uważać? 

 Ułatwienia importowe 

• Biała lista i Mechanizm podzielonej płatności – czy te rozwiązania działają? 

• Długo oczekiwane nowa matryca stawek VAT i wiążąca informacja stawkowa 

• Pozostałe zmiany 
 

Aleksandra Plichta, Manager, CRIDO 
 

09:50-10:35 Ceny transferowe 2020 
 

• O co można i należy zadbać jeszcze przed złożeniem CIT za rok 2019 – korekty, TP-R, 
rynkowość.  

• O czym w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2020 należy zrobić 
teraz? 

• Dlaczego zwolnienie z konieczności sporządzania dokumentacji może nie być 
ułatwieniem? 

• Jak praktycznie zarządzić ryzykiem podatkowym w kontekście nowych przepisów o cenach 
transferowych? 

 

Michał Szwed, Partner, CRIDO  
 

10:35-11:00 Przerwa kawowa 
 

11:00-11:45 JPK_VDEK i narzędzia informatyczne w podatkach 
 

• Przypisanie nowych kodów towarowo-usługowych. Czy na pewno wiem co sprzedaję? 
Co zrobić z zakupami? 

• Jak optymalnie zorganizować proces nadawania dodatkowych oznaczeń? 

• Nowy JPK, nowy system prekontroli. Sprawdź poprawność pliku zanim zrobi to fiskus 

• Kasy on-line 
 

Tomasz Groszyk, Manager, CRIDO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

11:45-12:30 Podatek u źródła 
 

• WHT - problematyczne kwestie z perspektywy klientów 

• Polskie przepisy WHT w świetle wybranych regulacji innych krajów europejskich  

• Koncepcja look through approach oraz consolidated substance nadzieją dla polskich 
podatników 

• Pierwsza „praktyka” – czego możemy się spodziewać od strony organów podatkowych/ 
sądów administracyjnych 

• WHT w dalszej perspektywie (objaśnienia, nowelizacja) 
 

Katarzyna Charchut, Manager, CRIDO 
 

12:30 Zakończenie i poczęstunek 


