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SPOTKANIE BIZNESOWE  
Rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym w 2019 r. 

POZNAŃ, 20 listopada 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie biznesowe z ekspertami TPA Poland, które w całości poświęcimy 

najistotniejszym zmianom w prawie podatkowym w 2019 r. Podczas spotkania będziemy chcieli przybliżyć 

Państwu wybrane, najważniejsze zmiany, takie jak: 

 najnowsze stanowiska organów podatkowych w zakresie nowej „cienkiej kapitalizacji” 

 zachęty podatkowe do finansowania spółek z zysków zatrzymanych oraz dopłat 

 ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków na usługi niematerialne oraz licencje wraz 
z przedstawieniem najnowszych interpretacji w tym zakresie 

 uproszczone porozumienia cenowe (APA) jako remedium na ograniczenia w zaliczaniu do kosztów 

 modyfikacje w podatku od nieruchomości komercyjnych 

 zmiany w podatku u źródła (withholding tax) 

 zmiany w rozliczaniu wydatków na firmowe samochody osobowe (w tym leasingowane) 

 ulga podatkowa innovation box 

 podatek „od wyjścia” (exit tax) 

 zmiany w podatku VAT (modyfikacje JPK, zmiany opodatkowaniu bonów, split-payment) 

 zaostrzenie regulacji dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego (GAAR). 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

Damian Kubiś 

Partner, TPA Poland 
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PROGRAM SPOTKANIA 

09:00 – 9:30 Rejestracja uczestników i rozmowy przy kawie 

09:30 – 10:15 Zmiany w podatku CIT (cz. 1)   

10:15 – 10:30 Przerwa  

10:30 – 11:00 Zmiany w podatku CIT (cz. 2)  

11:00 – 11:30 Zmiany w podatku VAT oraz w Ordynacji podatkowej 

11:30 – 12:00 Zakończenie i dyskusja 

PROWADZĄCY 

 

Damian Kubiś 

Partner, doradca podatkowy 

Posiada duże doświadczenie w zakresie usług doradztwa podatkowego i biznesowego, które 
zawdzięcza uczestnictwu w wielu kompleksowych projektach obejmujących następujące obszary: 
podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, badania typu due diligence, projekty transfer pricing 
(analizy benchmarkingowe, polityki cen transferowych). Jest autorem wielu specjalistycznych 
artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na łamach polskiej oraz zagranicznej prasy. 

 

Mikołaj Ratajczak 

Dyrektor, doradca podatkowy 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT oraz CIT, w tym 
również w zakresie transfer pricing (ustalanie cen rynkowych, dokumentacja podatkowa). Jest 
członkiem zespołu zajmującego się obsługą klientów z sektora budowlanego oraz energetycznego. 
Jako wykładowca prowadził szereg szkoleń o charakterze otwartym jak i eksperckich szkoleń 
indywidualnych. Mikołaj jest także autorem licznych publikacji prasowych i specjalistycznych jak 
np. raportu Energetyka Wiatrowa w Polsce. 

 

Remigiusz Fijak 

Senior Manager, doradca podatkowy 

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT oraz CIT, w tym w kwestiach dotyczących 
międzynarodowego planowania podatkowego oraz cen transferowych. Jest autorem wielu 
artykułów o tematyce podatkowej. Miał także okazję prowadzić kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów 
o tematyce podatkowej, w tym także jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. 

 

Joanna Henzel 

Supervisor, doradca podatkowy 

Specjalizuje się w bieżącym, kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie podatków VAT, 
CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest współautorką opracowania „Przewodnik po 
dokumentacji cen transferowych 2017”, autorką artykułów ukazujących się w periodykach 
o tematyce podatkowej oraz materiałów szkoleniowych prezentowanych na specjalistycznych 
szkoleniach podatkowych przygotowywanych dla klientów TPA Poland. 

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA 

ul. Młyńska 12 | Poznań | 20 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 9:00 

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 8 listopada 2018 r. na adres: zuzanna.wielinska@tpa-group.pl. 
W celu poprawnej rejestracji prosimy o podanie następujących danych w treści wiadomości: imię i nazwisko, e-mail, nr 
telefonu, nazwa firmy, stanowisko i/lub wstawienie sygnatury e-mail z tymi danymi. 

UWAGA: Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Zapraszamy do jego aktywnego współtworzenia poprzez 
przesyłanie pytań dotyczących tematyki. Nasi specjaliści odpowiedzą na wybrane zagadnienia podczas śniadania. 
Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy na kilka dni przed wydarzeniem. 


