
Plan szkolenia Nowy Tomyśl 27.02.2020 

1) Zmiany w celu likwidacji zatorów płatniczych” 

a. Mały, średni i duży przedsiębiorca, 

b. Terminy płatności 

c. Oświadczenia kontrahentów 

 

2) Raportowanie CRBR na co zwrócić uwagę. 

 

3) JPK VDESK rewolucja w raportowaniu 2020 – jak się przygotować 

a. Objaśnienia MF z lutego 2020 

b. Omówienie symboli sprzedażowych i zakupowych. 

 

3) Obligatoryjna podzielona płatność – rewolucja w płatnościach, jak nowe przepisy 

interpretuje MF wyjaśnienia z 23 grudnia 2019r. 

a.      Dla kogo? 

b.      Jakie towary? 

c.      Zmiany w zakresie kwartalnych rozliczeń 

d.      Jak się przygotować? 

e.      Przepisy przejściowe 

f.       Kontrahenci zagraniczni 

 

4)     Biała lista podatników + ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw z 12 kwietnia 2019r. – jak nowe przepisy interpretuje MF 

wyjaśnienia z 20 grudnia 2019r. 

a.      Nowy wykaz podatników VAT, 

b.      Jak liczyć wartość jednorazowej transakcji  

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. 

 

5) Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020: 

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 



6) Wybrane zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020, m. in. obowiązkowy NIP na paragonie, a 

faktura uproszczona VAT. 

; 

7) Środki trwałe i ich ujęcie podatkowe: 

a) Amortyzacja i jej ujęcie w kosztach podatkowych 

b) Środki trwałe własne i obce. 

c) Ustalanie wartości początkowej środków trwałych. 

d) Środki trwałe w budowie – rozliczenie inwestycji. 

e) Części dodatkowe środków trwałych. 

f) Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego - ujęcie. 

g) Odłączenia części składowych środków trwałych. 

h) Likwidacja środków trwałych i jej etapy – wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja. 

 

7) Rządowy projekt ustawy z 5 lutego 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – kolejne uszczelnienie 

systemu podatkowego 

 

8) Raportowanie schematów podatkowych – na co warto zwrócić uwagę.  


