ZMIANY W PODATKACH 2019 i 2020 ROK – kolejne nowości
Celem szkolenia jest bezpieczeństwo podatkowe podatników w zakresie transakcji gospodarczych.
2019 rok obfituje w liczne zmiany podatkowe, które szeroko zmieniają dotychczasowe zasady rozliczeń
jak i są wprowadzone bardzo szybko bez niezbędnego czasu do ich analizy oraz wdrożenia.
Poniższy plan ma charakter orientacyjny i może zostać rozbudowany o kolejne zmiany podatkowe,
które zostaną przedstawione przez ustawodawcę.
Uczestnicy szkolenie uzyskają wiedzę mającą na celu:
a. przygotowanie i wprowadzenia koniecznych zmian w różnych aspektach życia gospodarczego
(umowy, regulaminy, elementy fakturowania),
b. wprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych,
c. wyeliminowanie ryzyka ewentualnych zaległości podatkowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej, która może wystąpić w razie nieprawidłowej klasyfikacji podatkowej transakcji z
podmiotami zagranicznymi.
Zatem w interesie każdego podatnika jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami
rozwiązań problematycznych kwestii. Istotne staje się wprowadzenie rozwiązań wewnętrznych, które
mają zapewnić podatnikom zgodność z nowymi regulacjami.
A. Zmiany już uchwalone w 2019:
1) Nowa matryca stawek VAT
a. Zmiana stawek VAT na poszczególne towary,
b. Nowe załączniki do ustawy VAT
c. Wprowadzenie kodów CN i PKWIU 2015 do systemu VAT
d. Wiążąca informacja stawkowa
e. Zmiany stawek w gastronomii
2) Zmiany w zakresie WDT od 1 stycznia 2020 – zwiększenie wymagań prawnych dla stawki 0%
3) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych:
a. ulga na złe długi także w podatkach dochodowych.
b. obowiązek korekty kosztów przez dłużnika
c. prawo do korekty przychodów
4) Ustawa z 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw – wejście w życie 1 września 2019 i 1 stycznia 2020
a. obowiązkowy NIP na paragonie,
b. pierwsze zasiedlenie
c. zmiany w fakturach RR
d. zmiany w rejestrach podatników dla celów VAT,
e. zmiany w imporcie usług
5) JPK VDESK rewolucja w raportowaniu 2020 – jak się przygotować
6) PIT dla młodych do 26 roku życia
7) Obniżenie stawki PIT do 17% i zmiany w zakresie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
8) Obligatoryjna podzielona płatność – rewolucja - termin wejścia 1 listopada:
a. Dla kogo?

b. Jakie towary?
c. Zmiany w zakresie kwartalnych rozliczeń
d. Jak się przygotować?
e. Przepisy przejściowe
f. Kontrahenci zagraniczni
9) Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 12
kwietnia 2019r. – jak nowe przepisy interpretuje MF
a. Nowy wykaz podatników VAT,
b. Uszczelnienie systemu VAT,
c. Nowa sankcja VAT,
d. Zachęta do podzielonej płatności
e. „bolesne” nowe ograniczenie w rozpoznawaniu wydatku jako kosztu uzyskania
przychodu
f. Płatności kartą, kompensata a płatność przelewem.
10) Podsumowanie zmian w obszarze kas fiskalnych od 1 maja 2019
B. Projekty – co jeszcze nie obowiązuje, ale warto o tym pamiętać
1) Projekt ustawy z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy – Ordynacja podatkowa

