
Strona 1 z 3 
 

 
Temat 
szkolenia: 

Zmiany VAT, CIT i PIT w 2020 z względnieniem podatku u źródła oraz 
transakcji wewnątrzwspólnowych 

Prowadzący: Mariusz Nowak 

Lead, krótka 
informacja o 
szkoleniu: 

Praktyczny charakter szkolenia, Power Point + materiały szkoleniowe.    

Cele szkolenia: 

I. Zmiany w VAT w 2020 r. 

1. Zmiany dotyczące rozliczania transakcji 
wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes): 

a) nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT; 
b) nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru, 
c) zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r. 
d) zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i 

identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji 
podsumowującej VAT-UE; 

e) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych. 
f) pojęcie transakcji łańcuchowych, 
g) rola pośrednika – organizatora transportu, 
h) znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji 

łańcuchowych. 
i) dostawa ruchoma i nieruchoma. 

2. Omówienie nowej konstrukcji JPK od października 2020 (JPK_VAT   
JPK_V7M oraz JPK_V7K) 

a) identyfikacja dodatkowych oznaczeń cyfrowych i liczbowych w JPK  
b) omównienie nowych schematów jpk 
c) skutki prawne błędów w jpk  
d) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT 

zawierającej błędy i nieprawidłowości 3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 
plikiem JPK_VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K)   

e) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, 

3. Nowe zasady działania wykazu podatników VAT („białej listy”) od 
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1 stycznia 2020 r.: 

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników, 
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej 

z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za 
pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w 
VAT i CIT, 

c) szczególne zasady obowiązujące w przypadku rachunków własnych 
banków, rachunków służących do obsługi cesji wierzytelności, 
rachunków powierniczych, rachunków wirtualnych, rachunków 
komorniczych; 

d) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty 
na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW 
NR - analiza wniosku z objaśnieniami. 

4. Zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu split payment:. 

5. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej: 

II. Zmiany w CIT obowiązujące od 1.01.2020 roku 

1. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 
1.1.2020r.: 

a) rodzaje transakcji objęte korektą, 

b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, 

c) korekta dochodu lub straty podatkowej, 

d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i 

potrącenia kosztu, 

e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy 

płatności zastępują terminy umowne), 

f) warunki zastosowania nowych przepisów, 

g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu 

zaliczek na podatek, 

h) transakcje między podmiotami powiązanymi, 

i) przepisy przejściowe. 

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:  
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a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów, 
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w 

wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, 
odpisów amortyzacyjnych), 

c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez 
zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania 
zawiadomienia) 

d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem 
wierzytelności wynikających z faktur VAT, 

e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. 
faktoring) 

f) przepisy przejściowe. 

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 
1.1.2020 r.: 

a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania 
mechanizmu split payment, 

b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w 
razie błędnej zapłaty; wyjątki, 

c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. 
faktoring), 

d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym, 
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– 

ryzyko podatkowe na gruncie CIT, 
f) przepisy przejściowe. 

4. Podatek u źródła 2020.  

a) istota podatku u źródła, omównienie zasad jego funkcjonowania od 
2020  

b) zasada weryfikacji kontrahenta zagranicznego w zakresie obniżonej 
stawki podatku u źródła 

c) planowane odroczenie do 30.06.2020 r. zasad pobierania podatku u 
źródła przy płatnościach przekraczających limit 2 mln zł.  

d) reguły obliczania limitu płatności w trakcie roku 2020.  
e) pozostałe zmiany. 

 

Inne uwagi 
prowadzącego Szkolenie jednodniowe.  

 


