
ZMIANY W VAT 2019

Szanowni Państwo,  

najbliższe miesiące przyniosą szereg zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Część przepisów została  już
uchwalona, część jest jeszcze w procesie legislacyjnym, jednak już teraz są znane istotne daty:
1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Wprowadzane zmiany dotyczyć będą szeregu obszarów w podatku VAT, a tym samym obejmą podatników
z wielu branż. Najistotniejsze z nich to:

konieczność stosowania przez dużą grupę podatników mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment)
wprowadzenie matrycy VAT i możliwości uzyskania Wiążącej Interpretacji Stawkowej
wprowadzenie tzw. Białej Księgi Podatników VAT
nowe, nieznane dotychczas zasady dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych
wprowadzenie nowych rozwiązań dla dostaw z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych
(call- of–stock).

Z tych względów chcielibyśmy Państwa zaprosić na Konferencję, w trakcie której  omówimy  nie tylko  zmiany  w
podatku w VAT, ale także wskażemy ich praktyczne zastosowania. Niektóre z wprowadzanych regulacji będą bowiem
wymagały dokonania istotnych zmian w systemach księgowych, fakturowaniu, stosowanych procedurach weryfikacji
kontrahentów i dokumentowaniu dokonywanych czynności. Jesień 2019 r. upłynie pod hasłem zmian w VAT, warto
więc już dzisiaj właściwie się do nich przygotować. 

Jak odnaleźć się w nowej
rzeczywistości podatkowej?

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

19 września 2019 r.
Inkubator Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego AEROPOLIS, Jasionka 954, 36-002

Patronat



PROGRAM

Obowiązkowy split payment - kogo w praktyce dotyczy obowiązkowy mechanizm
podzielonej płatności?

9:30

9:00– 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa.

Biała księga podatników - nowe wymogi nałożone na podatników zobowiązanych do
dochowania należytej staranności oraz kolejne sankcje w podatkach. 

10:10

Matryca w VAT – co się zmieni? Wiążąca Interpretacja Stawkowa – zabezpieczeniem dla
podatnika. 

11:10

Dalsza informatyzacja rozliczeń z urzędem skarbowym (JPK-VDEK, zmiana zakresu
ewidencji). 

11:40

Prowadzący: Zdzisław Modzelewski

PRZERWA

KAWOWA

10:50 - 11:10

Quick fixes - zharmonizowane zasady w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych i obrotu
międzynarodowego z UE, nowe zasady weryfikacji kontrahentów zagranicznych i dostaw na
ich rzecz oraz korzystania z magazynów typu call-off stock.

13:00

Prowadzący: Małgorzata Militz

Prowadzący: Krzysztof Czekaj

KOSZT I ZAPISY

Zapisy i szczegółowe informacje u Martyny Lipińskiej:

PRZERWA

LUNCH

12:10 - 13:00

Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.14:00

mail: martyna.lipinska@gww.pl

tel.: 17 333 10 10

Koszt uczestnictwa: 199 zł / brutto



Krzysztof Czekaj

doradca podatkowy
krzysztof.czekaj@gww.pl

Małgorzata Militz

doradca podatkowy,
wspólnik GWW Tax

malgorzata.militz@gww.pl

Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy,
wspólnik GWW Tax

zdzislaw.modzelewski@gww.pl

PRELEGENCI

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy s.k.
ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa

 tel. +22 212 00 00  warszawa@gww.pl
www.gww.pl

Specjalizuje się postępowaniach związanych z podatkiem od towarów i
usług. W ramach bieżącego doradztwa prawnego doradza w zakresie
podatku od towarów i usług; wydaje opinie podatkowe, przeprowadza
audyty podatkowe, reprezentuje klientów przed Dyrektorem Krajowej
Informacji Skarbowej i sądami administracyjnymi w postępowaniach
interpretacyjnych.

Laureat licznych konkursów i rankingów, w tym Women in Tax Leaders,
Indirect Tax Leaders, ranking najlepszych doradców podatkowych w
zakresie VAT Dziennika Gazety Prawnej. 

Regularnie występuje jako prowadzący szkolenia z zakresu prawa
podatkowego. 

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów
i usług oraz postępowaniach związanych z tym podatkiem.  

Od 1997 r. regularnie występuje w charakterze prelegenta na szkoleniach,
wykładach oraz konferencjach dla pracowników służb księgowych,
urzędników skarbowych, doradców podatkowych, jak i kadry zarządzającej
odpowiedzialnej za sprawy podatkowe lub finansowe. 

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych oraz
podatku od towarów i usług. Doradza zarówno w bieżącej działalności
przedsiębiorców, jak i przeprowadza przeglądy rozliczeń podatkowych oraz
doradza przy transakcjach i przekształceniach. Reprezentuje klientów w
postępowaniach zarówno przed organami podatkowymi, jak i sądami
administracyjnym. 

Regularnie występuje jako prowadzący szkolenia z zakresu prawa
podatkowego. 


