SZKOLENIE

Zmiany w prawie podatkowym
od 1 stycznia 2019 r.
Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Data:

19 listopada 2018 r.
Miejsce:

PricewaterhouseCoopers (PwC)
Kompleks Biurowy High5ive - Budynek E,
ul. Pawia 7 w Krakowie

09:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 12:00

Szkolenie cz. I

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:15

Szkolenie cz. II

14:15 – 15:00

Obiad
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PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
Postanowienia znowelizowanych przepisów oraz ich możliwe praktyczne zastosowanie m.in.
w zakresie:
•

zmian w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
skierowanych zarówno do całego sektora bankowości jak również zmian
przeznaczonych specyficznie dla banków spółdzielczych;

•

zmian w zakresie odliczeń od podstawy opodatkowania dotyczących banków
spółdzielczych;

•

preferencyjnej stawki podatku CIT (tj. 5%) od dochodów z praw własności
intelektualnej będących efektem prac badawczo-rozwojowych (Innovation Box);

•

preferencyjnej stawki podatku CIT dla podatników (tj. 9%), których przychody
nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 1,2 mln EUR;

•

nowego rozwiązania dotyczącego nabywania pakietów wierzytelności,
umożliwiającego w szczególności rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia
wierzytelności z zastrzeżeniem braku możliwości rozpoznania strat dla celów
podatkowych;

•

wprowadzenia tzw. exit tax, czyli podatku od przeniesienia majątku za granicę
lub zmiany rezydencji podatkowej podatnika;

•

wprowadzenia tzw. mandatory disclosure rules tj. obowiązku przekazywania organom
podatkowym informacji o schematach podatkowych;

•

zmian dotyczących zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych
z używaniem (eksploatacją) w firmie samochodów osobowych – również tych
leasingowanych;

•

dalszych zmian przepisów dotyczących obejścia prawa podatkowego zarówno
w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa jak i szczegółowych klauzul znajdujących
się w przepisach o podatku dochodowym;

•

wprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji zastosowania
przepisów o obejściu prawa podatkowego;

•

nowego mechanizmu rozliczania podatku u źródła w odniesieniu do płatności
przekraczających kwotę 2 mln PLN rocznie do danego podatnika – w głównej mierze
opartego na zasadzie pobrania podatku przy zastosowaniu stawki krajowej oraz
następczego zwrotu podatku;

•

uregulowania skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi;

•

dodatkowego odliczenia hipotetycznych odsetek (notional deduction - maksymalnie
do 250 tys. PLN w roku podatkowym) od własnego kapitału w przypadku
pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój.
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2. Zmiany w zakresie cen transferowych (TP).
Zmiany m.in. w następujących obszarach:
•
•
•
•
•
•

definicji podmiotów powiązanych, w tym wprowadzenie pojęcia „wywierania
znaczącego wpływu”;
progów transakcyjnych determinujących obowiązek przygotowania dokumentacji
oraz analiz porównawczych;
poszerzonych obowiązków w zakresie raportowania;
zasad oceny restrukturyzacji oraz konieczności przeprowadzenia kompleksowej
analizy kwestii tzw. „exit fee”;
bezpośredniego wprowadzenia obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej
oraz rozszerzenia katalogu dostępnych metod kalkulacji cen transferowych;
konieczności ścisłego powiązania transakcji wewnątrzgrupowej z potrzebami
biznesowymi oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi.

3. Zmiany w zakresie Ordynacji Podatkowej oraz kluczowe założenia projektu nowej
Ordynacji Podatkowej.
Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:
•
•
•

zmiany w zakresie przepisów regulujących postępowanie ws. wydania interpretacji
indywidualnej;
nowe przepisy regulujące klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania;
przepisy wprowadzające dodatkowe zobowiązanie podatkowe (w wysokości od 10
do 40%), którego powstanie będzie się wiązało z wydaniem decyzji ws. zastosowania
przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Dodatkowo, zamierzamy zasygnalizować Państwu kluczowe postanowienia projektu nowej
Ordynacji Podatkowej, której wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2020 r.
4. Zmiany w ustawach: o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku od czynności
cywilnoprawnych (PCC).
M.in. zmiany dotyczące:
•
•

nowej stawki podatku PCC od pożyczek oraz depozytów nieprawidłowych (0,5%
w miejsce dotychczasowych 2%).
nowych regulacji w zakresie bonów na towary i usługi oraz niektórych obowiązków
związanych ze świadczeniem usług i sprzedaży towarów na odległość.

5. Podsumowanie istotnych rozstrzygnięć podjętych w 2018 r. przez organy podatkowe
i sądy administracyjne.
W ramach ostatniej części szkolenia zamierzamy:
•
•

przedstawić wybór rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych –
w naszej ocenie – istotnych z perspektywy sektora bankowości spółdzielczej;
przedyskutować z Państwem ewentualny wpływ przedstawionych zmian w przepisach
prawa podatkowego na problemy rozważane w omawianych przykładach z praktyki
orzeczniczej.
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INFORMACJA O OSOBACH PROWADZĄCYCH:
Maciej M. Małek
Starszy menedżer, licencjonowany doradca podatkowy

Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych sektora finansowego. Od 2010 r. bierze udział
w świadczeniu usług doradczych dla banków komercyjnych oraz spółdzielczych, domów
maklerskich, spółek leasingowych, funduszy inwestycyjnych.
Pan Maciej jest ekspertem w zakresie FATCA i CRS, współautorem komentarza do polskiej
regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, CH Beck 2017). Uczestniczył w procesach wdrożenia
procedur FATCA i CRS w ponad 30 instytucjach finansowych.

Marek S. Zdziech
Starszy konsultant

Absolwent prawa oraz politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 r. bierze udział
w świadczeniu usług doradczych dla podmiotów z sektora usług finansowych, w tym dla
banków spółdzielczych. Dotychczas zdobywał doświadczenie m.in. w ramach przeglądów
rozliczeń podatkowych w zakresie podatków CIT i VAT oraz przy realizacji projektów
zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności osobistej osób odpowiedzialnych
za rozliczenia podatkowe danego podmiotu.
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