
Zmiany podatkowe w 2020/2021 z uwzględnieniem JPK_VAT v7

08.10.2020 r. w godz. 10.00-12.00

Nadchodzące miesiące upłyną pod znakiem kolejnych znaczących zmian w rozliczaniu podatku VAT oraz 

podatku PIT i CIT. Z dniem 1.10.2020 r. wchodzą w życie przełożone z powodu COVID-19 rewolucyjne 

przepisy dot. nowego JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, nakładające na 

firmy obowiązek oznaczania wybranych grup towarowych i usług kodami GTU pod rygorem kar 

finansowych. Jednocześnie rząd zapowiedział kolejne zmiany w podatkach PIT i CIT od 2021 r., w tym 

rozszerzenie prawa do stosowania stawki 9% CIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Ogłoszony został także pakiet SLIM VAT, którego założeniem jest uproszczenie rozliczeń tego podatku 

przez przedsiębiorców. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza dot. wybranych zmian w prawie 

podatkowym.

Plan szkolenia:

1. JPK_VAT od 1.10.2020 r.

• obowiązek oznaczania faktur kodami GTU

• obowiązek oznaczania faktur kodami transakcji (m. in. MPP, TP, WEW) 

• przykłady i problemy praktyczne w stosowaniu oznaczeń

• konsekwencje finansowe błędnego oznaczenia pozycji w ewidencji JPK 

• podstawy prawne nałożenia kary pieniężnej (500 zł za każdy błąd)

• sposoby zmniejszenia ryzyka prawnego,

• Wiążąca Informacja Stawkowa;

2. Projekt SLIM VAT

• zapowiedź rezygnacji z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury

korygującej w przypadku faktur in minus,

• wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego,

• odliczenie podatku naliczonego od usług noclegowych, zmiany w zakresie 

nieodpłatnych przekazań (prezenty),

• zmiany w zakresie Wiążącej informacji Stawkowej 

3. Wybrane zmiany w PIT i CIT od 1.01.2021 r.

• podwyższenie limitu uprawniającego do 9% stawki CIT

• zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – więcej podatników na

ryczałcie? (podniesienie limitu, zmiany stawek, rozszerzenie definicji wolnych 

zawodów)

Prowadzący - Mikołaj Duda, doradca podatkowy w Kancelarii prawnej Madejczyk. Autor licznych 

publikacji prasowych i naukowych z zakresu prawa podatkowego (m. in. na łamach Rzeczpospolitej i 

Monitora Podatkowego), w tym współautor publikacji książkowych (m. in. komentarz do Ordynacji 

podatkowej; komentarz do ustawy o finansach publicznych; Kontrola fiskusa w firmie).

 


