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Prowadzący

Piotr Świniarski
Adwokat,
partner zarządzający w
BRILLAW TAX
P. ŚWINIARSKI
SP. KOMANDYTOWA

• Piotr Świniarski posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie
podatkowym dla biznesu.
• Piotr posiada tytuł zawodowy adwokata i jest członkiem Okręgowej
Rady Adwokackiej w Warszawie.
• Przeważający obszar jego działalności to doradztwo na rzecz krajowych
oraz
międzynarodowych
przedsiębiorstw,
ze
szczególnym
uwzględnieniem projektów z obszaru restrukturyzacji, fuzji i przejęć
oraz międzynarodowego planowania podatkowego, a także w zakresie
podatków dochodowych oraz podatku VAT.
• Piotr specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych w jednostkach
sektora finansów publicznych, jak również w obsłudze podmiotów z
branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, paliwowej, deweloperskiej,
zbrojeniowej, chemicznej, lotniczej, IT oraz FMCG, a także dla sektora
publicznego.
• Posługuje się biegle językiem angielskim.
• W wolnym czasie lubi podróżować oraz czytać literaturę fantastyczną.

Kontakt do mnie:
p.swiniarski@brillaw.pl
Tel. 609 090 740

Prowadzący

• Robert Mikulski doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji,
Kancelarii Premiera, Urzędzie Rady Ministrów oraz Ministerstwie Finansów
• Od 2006 roku zaangażowany w kluczowe projekty modernizacyjne w Polsce
współfinansowane ze środków pomocowych UE o wartości ponad 5 mld EUR.
• Aktywnie uczestniczy w biznesach w obszarze blockchain, IT, gier, reklamy oraz
projektach rozwojowych w obszarze energetyki.
• Jest współautorem wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony
własności intelektualnej i prawa ochrony środowiska, a także cenionym autorem
licznych publikacji w gazetach i serwisach branżowych.

Robert Mikulski
partner zarządzający w Brillaw
Kancelaria Radców Prawnych
Mikulski & Partnerzy

Kontakt do mnie:
r.mikulski@brillaw.pl
Tel. 501 352 243

Agenda szkolenia
• Nowe narzędzia kontrole wprowadzone przez Polski Ład
• Kontrole w zakresie prawa podatkowego w 2021 r.
• Kontrole w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.
• Nowe trendy na 2022 r.

Nowe narzędzia kontrolne
wprowadzone przez Polski Ład
• Raportowanie od 2023 r. w schemacie JPK CIT oraz JPK PIT
• Zakres przekazywanych danych do fiskusa – doprecyzowanie, czy
zmiana jakościowa?
• Automatyzacja procesu kontroli po stronie KAS
• Nowe narzędzia kontrolne w zakresie automatyzacji procesów na
przykładzie JPK VAT

Nowe narzędzia kontrolne
wprowadzone przez Polski Ład
oraz inne rozwiązania
• Rozszerzenie raportowania w zakresie cen transferowych
• Sankcje w przypadku zatrudnienia osób bez uiszczania danin
publicznoprawnych
• Zmiany w zakresie podatku u źródła
• Kasy fiskalne on – line

Najczęstsze przyczyny kontroli
podatkowych w 2021 r.
• Ceny transferowe oraz rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi;
• Podatek VAT – należyta staranność oraz prawo do odliczenia podatku VAT,
karuzele VAT;
• Optymalizacje podatkowe oraz przekształcenia / restrukturyzacje;
• Usługi niematerialne, w szczególności pomiędzy podmiotami powiązanymi;
• Przyczyny odnotowywania straty podatkowej;
• Podatek u źródła;
• W zakresie opłat i podatków lokalnych – podatek od nieruchomości

Rok 2022 r. – kontrole podatkowe – dokąd
zmierzamy?
• Ceny transferowe
• Restrukturyzacje związane z Polskim Ładem
• Sposoby zatrudniania pracowników oraz współpracowników (planowana
zmiana likwidacji zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego)
• Weryfikacja Polskiego Ładu – klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego
oraz narzędzia z zakresu cen transferowych
• Optymalizacje – dawne i obecne

Co można z tym zrobić?
• Audyt podatkowy / przegląd podatkowy
• Procedury podatkowe / procedury należytej staranności
• Budowanie kompetencji
rzeczywistością

/
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• Doradztwo jako koszt czy oszczędność czasu i pieniędzy?

zmieniającą

się

Dziękujemy za uwagę.
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