
 

SEMINARIUM 
PODATKOWE 

 
 

 
Termin i miejsce: 

12 lutego 2020 r.  

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
ESO Audit spółka cywilna jest wpisana do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON 220822980, NIP 583-30-
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sprawozdań finansowych pod numerem 3472. Wspólnikami spółki są: Ewa Sowińska, Anna Mackiewicz, Jarosław Artyszuk, Tomasz Zielke. Rachunek 
bankowy spółki jest prowadzony przez Bank Millennium SA, Wały Jagiellońskie 14/16 Gdańsk, numer konta: 63 1160 2202 0000 0001 4415 9033 

 

 
 

 

 
 

 

 

Harmonogram Szkolenia: 

 

 

11:00 – 11:30 Rejestracja 

uczestników i powitalna kawa 

11:30 – 13:00 Wykład  

13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:00 Wykład 

 

 
Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit oraz Kancelarii BWHS, zapraszamy  Państwa na 

Seminarium Podatkowe: 

 

Zmiany w przepisach podatkowych w 

2019/2020 r.-przegląd najważniejszych 

zagadnień 
 

 

 

Szkolenie poprowadzi Juliusz Wojciechowski, doradca 

podatkowy z kancelarii BWHS Bartkowiak 

Wojciechowski Hałupczak Springer (www.bwhs.pl). 

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w 

doradztwie podatkowym uzyskane przy projektach 

prowadzonych zarówno dla międzynarodowych 

koncernów jak i firm rodzinnych działających na rynku 

polskim. Prowadził liczne kompleksowe przeglądy 

podatkowe oraz projekty optymalizacyjne. Prowadził liczne szkolenia w zakresie 

aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, a także był prelegentem na konferencjach poświęconych 

tematyce podatkowej. 

 

 

Program szkolenia: 

1. Biała lista podatników – główne problemy    

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności  

3. „Quick Fixes” – zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2020 r.  

4. Pozostałe zmiany w VAT  

 Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 r.  

 Deklaracje VAT – likwidacja, nowy JPK od kwietnia / lipca 2020 r. 

5. Pozostałe zmiany w podatku CIT  

 Ulga podatkowa w CIT – ustawa o terminach zapłaty  

 Hipotetyczne odsetki 

6. Podatek u źródła – 1 stycznia 2019 r. / 1 lipca 2020 r.  

7. Zmiany w podatku PIT  

8. Główne zmian w przepisach dotyczących dokumentacji cen 

transferowych od 2019 r. – termin 30 września 2020 r. 

 

 

Zapisy: 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  450 zł od osoby (+23% VAT).  

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 6 lutego 2020 r. drogą poczty 

elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

   Licząc na spotkanie z Państwem,  

   pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

   Ewa Sowińska          

   Partner    

   ESO Audit          

http://www.bwhs.pl/
mailto:eso@esoaudit.pl

