
 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE BIZNESOWE: 

Kluczowe aspekty podatkowe i prawne w 2020 r.  

Poznań, 20 listopada 2019 r. 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy serdecznie na spotkanie biznesowe z ekspertami firmy doradczej TPA Poland oraz kancelarii prawnej 

Baker Tilly Woroszylska Legal. Spotkanie to poświęcone będzie najistotniejszym aspektom prawa podatkowego, 

często rodzącym po stronie podatników pytania i wątpliwości, a także liczne problemy praktyczne. W trakcie spotkania 

przedstawimy Państwu również wybrane, istotne zmiany w regulacjach podatkowych, jakie zaczną obowiązywać 

od początku 2020 r. Poniżej przedstawiamy listę tematów, jakie chcielibyśmy razem Państwem przeanalizować 

i omówić: 

1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split-payment) i biała lista podatników VAT: 

◼ obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split-payment) – krótkie omówienie zasad, 

◼ wątpliwości i zagrożenia związane z mechanizmem podzielonej płatności, 

◼ towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (możliwość wykorzystania Wiążącej 

Informacji Stawkowej jako instrumentu zabezpieczającego podatnika), 

◼ biała lista podatników VAT – krótkie omówienie zasad, 

◼ czarne strony białej listy.  

2. Praktyczne aspekty kontroli cen transferowych oraz kluczowe zmiany w dokumentacji za rok 2019: 

◼ przypomnienie kluczowych zmian w zakresie opracowywania dokumentacji cen transferowych, 

◼ kontrole w zakresie cen transferowych – na czym skupia się uwaga organów podatkowych, w jaki sposób 

organy kontrolują rynkowość cen ustalonych w transakcji. 

3. Mandatory Disclosure Rules (MDR) – raportowanie schematów podatkowych: 

◼ czym jest schemat podatkowy, 

◼ schemat podatkowy a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, 

◼ obowiązki w zakresie raportowania schematów po stronie korzystających (po stronie podatników 

zamawiających, wdrażających schemat podatkowy), 

◼ konieczność stworzenia procedury MDR w firmie, 

◼ wątpliwości i ryzyka związane z MDR.  



 

 

4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i Anti-Money Laundering (AML) – procedury 

przeciwdziałające praniu pieniędzy: 

◼ kogo dotyczy nowy rejestr – krótkie omówienie zasad, 

◼ dane podlegające zgłoszeniu oraz terminy na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego, 

◼ sankcje związane z niezgłoszeniem danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego,  

◼ procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy – kto jest zobowiązany do wdrożenia, 

◼ zasady wdrożenia procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy – krótkie omówienie. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu! 

Mikołaj Ratajczak                                                                             Grzegorz Gajda 

Associate Partner, TPA Poland                                                        Partner, Baker Tilly Woroszylska Legal 

PROGRAM SPOTKANIA 

08:45 – 09:00 Rejestracja uczestników i rozmowy przy kawie 

09:00 – 09:40 Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników VAT 

09:40 – 10:20 Praktyczne aspekty kontroli cen transferowych i kluczowe zmiany w dokumentacji za rok 

2019 

10:20 – 10:40 Mandatory Disclosure Rules (MDR) – raportowanie schematów podatkowych (cz. 1) 

10:40 – 11:10 Poczęstunek i rozmowy przy kawie 

11:10 – 11:25 Mandatory Disclosure Rules (MDR) – raportowanie schematów podatkowych (cz. 2) 

11:25 – 11:50 Omówienie Państwa pytań i bieżących problemów podatkowych - dyskusja 

11:50 – 12:30 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i AML - procedury 

przeciwdziałające praniu pieniędzy 

12:30 – 13:00 Omówienie Państwa pytań i rozmowy przy kawie 

PROWADZĄCY 

 

Mikołaj Ratajczak, doradca podatkowy, Associate Partner, TPA Poland 

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. 

 

Grzegorz Gajda, LL.M, Radca prawny, Partner, Baker Tilly Woroszylska Legal 

Specjalizuje się w doradztwie dla klientów z branży produkcyjnej, nieruchomościowej oraz 
energetycznej,  w szczególności w doradztwie przy transakcjach M&A, nieruchomościowych oraz 
obsłudze procesów restrukturyzacyjnych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy szeregu 
transakcjach M&A (sell-side i buy-side) dla polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. 

 

Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, Senior Manager, TPA Poland 

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, doradca podatkowy, Manager, TPA Poland 

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie podatków VAT, CIT (w tym 
również w kwestiach związanych z opodatkowaniem międzynarodowym), PCC. Jest współautorką 
opracowania „Przewodnik po dokumentacji cen transferowych 2017”, autorką licznych artykułów 
ukazujących się w periodykach o szerokiej tematyce podatkowej oraz materiałów szkoleniowych 
prezentowanych na specjalistycznych szkoleniach podatkowych przygotowywanych dla klientów 
TPA Poland.  

 

Kamil Łamiński, LL.M., Radca Prawny, Senior Associate, Baker Tilly Woroszylska Legal 

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w poznańskich kancelariach prawnych obsługujących 
klientów krajowych oraz zagranicznych, w tym działających na obszarze SSE. Wielokrotnie 
kompleksowo przygotowywał i przeprowadzał procedury przekształceń, przejęć i podziałów spółek 
handlowych. Z sukcesem reprezentował również klientów w procesach sądowych z zakresu m.in. 
czynów nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, w tym wielokrotnie w procesach o charakterze 
transgranicznym. 

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA 

ul. Młyńska 12 | Poznań  
20 listopada 2019 r. (środa) 

R.S.V.P.  
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 12 listopada 2019 r. na adres: aleksandra.pelz@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: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do jego aktywnego współtworzenia poprzez przesyłanie 

pytań dotyczących tematyki. Nasi specjaliści odpowiedzą na wybrane zagadnienia podczas śniadania. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane drogą elektroniczną na kilka dni przed 
wydarzeniem. 

 


