
KONFERENCJA PODATKOWA 2018:  
NOWE NARZĘDZIA KONTROLI I OBOWIĄZKI 
INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCÓW - JPK, 
STIR, ELEKTRONICZNE KASY REJESTRUJĄCE, 
SPLIT PAYMENT, PIERWSZE DOŚWIADCZENIA 
ZWIĄZANE Z RODO 

 

CEL KONFERENCJI  

Celem konferencji jest kompleksowe omówienie najnowszych zmian 

podatkowych, związanych z wdrażaniem w tym obszarze szeroko 

pojmowanej elektronizacji i nowoczesnych technologii, a przede 

wszystkim wynikających z tego problemów oraz ryzyk dla firm.  

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA  

• Praktyczne problemy związane z korzystaniem z JPK. 

• Możliwość korzystania przez aparat skarbowy z informacji 

bankowych, w szczególności pierwsze doświadczenia związane ze 

stosowaniem STIR (systemu teleinformatycznej izby rozliczeniowej), 

który ma pomóc administracji skarbowej wykorzystywać narzędzia 

analityczne pozwalające zwalczać przestępczość gospodarczą. 

• Wprowadzenie elektronicznych kas rejestrujących. 

• Obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzeniem split 

payment w przededniu wejścia w życie nowych przepisów. 

• Problemy z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych. 

• Inne zmiany uszczelniające system VAT. 

• Pierwsze doświadczenia związane z RODO. 

PROGRAM 

Część I -  10:00-12:00 

• Szanse i ryzyka związane z cyfryzacją i elektronizacją podatków - Dr 

Irena Ożóg, Senior Partner Kancelaria Ożóg Tomczykowski, Prof. dr 

hab. Elżbieta Chojna Duch  

• Split payment jako narzędzie pozwalające „zamrażać” środki 

przedsiębiorców - Przedstawiciel sektora bankowego  

• Wprowadzenie JPK, a zwiększenie efektywność kontroli 

podatkowych - Przedstawiciel Naczelnej Izby Kontroli 

Przerwa kawowa 12:00-12:30 

Część II - 12:30-13:30 

• STIR i nowe narzędzia prawno-karne w walce z przestępczością 

podatkową - Przedstawiciel Prokuratury Krajowej 

 

ZAPRASZAMY 

 

20.06.2018 

10.00 – 17.00 

(rejestracja od 9.30) 

 

 

Golden Floor Tower 

ul.  Chłodna 51 

Warszawa 

 

 

 

 

 

Organizator 



• Planowane zmiany uszczelniające system VAT. Monitoring transportu 

jako narzędzie pozwalające kontrolować ilość, częstotliwość 

przewożonych towarów wrażliwych oraz identyfikować podmioty 

przewożące towary - Przedstawiciel Ministerstwa Finansów  

• Procedowane zmiany w VAT m.in.: Centralne Repozytorium Kas, 

zmiany dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT, 

zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą 

kas rejestrujących, zmiany dotyczące handlu elektroniką (zwolnienia 

podmiotowe) i inne - Radosław Bulejak, Praktyka Postępowań 

Sądowych, Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

• Instrumenty mające zabezpieczyć przedsiębiorców (procedury), które 

wymagają korzystania z owoców rozwoju techniki. Implementacja listy 

przesłanek potwierdzających dochowanie należytej staranności. JPK 

jako narzędzie analityczne pozwalające weryfikować rejestry VAT 

podatników - Jacek Matarewicz, Praktyka VAT, Akcyzy oraz Ceł, 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

Lunch - 13.30 – 14.30 

Część III - 14:30-17:00 

• Pierwsze doświadczenia z wejścia w życie RODO – czy posypały się 

kary dla przedsiębiorców? - Wojciech Wyrozębski, Praktyka Zarządzania 

Zgodnością, Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

• Czy w dobie społeczeństwa informatycznego organy podatkowe 

mają lepsze narzędzia do ustalenia rynkowości transakcji niż sami 

podatnicy? - Krystyna Szydłowska, Praktyka Cen Transferowych, 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

• Uszczelnienie podatków oraz narzędzia inwigilujące życie 

przedsiębiorców oczami sędziego sądu administracyjnego (przykłady z 

orzecznictwa) - Sędzia WSA/NSA 

• Podsumowanie i zakończenie konferencji - Paweł Tomczykowski, 

Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz Iwona 

Kordjak, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Beck 

 

 

 

 
CENA 

487,89 PLN netto  

(600 PLN brutto) 

 

Dla Klientów Kancelarii Ożóg 

Tomczykowski - 10 proc. rabat 

 
 

 

ZAPISZ SIĘ NA 

WYDARZENIE 
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