
GODZINA TEMAT ZAKRES TEMATYCZNY PRELEKCJI PRELEGENCI KPMG

8:15 - 9:00 REJESTRACJA / KAWA POWITALNA

9:00 - 9:10 Powitanie

9:10 - 9:40
Podzielona płatność oraz 
inne nowości w zakresie 
VAT

• Podzielona płatność – konsekwencje w płynności finansowej

• Podzielona płatność – zachęty i korzyści 

• Centralny rejestr faktur, kontrola obrotu online, elektroniczny spis podatników 
czynnych

Tomasz Grunwald 
doradca podatkowy, radca prawny                                                                                        
partner, dział doradztwa podatkowego,  
szef zespołu ds. VAT

Rafał Szafraniec 
doradca podatkowy                                                                                                            
partner, dział doradztwa podatkowego

9:40 - 10:10

Wybrane zmiany 
w zakresie CIT  
na 2018 rok i ich wpływ 
na efektywną stawkę 
podatkową

• Dwa koszyki dochodów

• Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków  
na zakup wybranych usług od podmiotów powiązanych

• Niedostateczna kapitalizacja

• Minimalny podatek od niektórych nieruchomości

• Inne przepisy „antyoptymalizacyjne”

• Projekt ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym

Rafał Ciołek  
doradca podatkowy  
partner, dział doradztwa podatkowego

Mirosław Michna  
doradca podatkowy, radca prawny  
partner, dział doradztwa podatkowego

10:10 - 10:30

Nie tylko JPK - trendy 
technologiczne na świecie 
i ich wpływ na polskie 
środowisko podatkowe

• Najważniejsze trendy technologiczne w zakresie podatków na świecie 

• Działania technologiczne Ministerstwa Finansów w Polsce (w tym centralny 
rejestr faktur, system STIR, fundament danych)

• Wnioski - teraz i na przyszłość

Marcin Rudnicki                                                                                                                     
doradca podatkowy                                                                                                           
partner, dział doradztwa podatkowego,  
szef zespołu ds. technologii podatkowych

10:30 - 10:45 
Ostrzeżenia ministerstwa. 
Jak w praktyce wygląda 
kontakt z urzędnikami

• Restrukturyzacje w grupie

• Spółki zagraniczne

• Optymalizacje VAT

Honorata Green                                                                                                                   
doradca podatkowy                                                                                                   
partner, dział doradztwa podatkowego,  
szef zespołu ds. fuzji i przejęć

10:45 - 11:15 PRZERWA

11:15 - 11:40
PIT i ubezpieczenie 
społeczne - nowości 2018

• Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

• Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Mateusz Kobyliński                                                                                                     
doradca podatkowy                                                                                                   
partner, dział doradztwa podatkowego,  
zespół Global Mobility Services

11:40 - 12:10
Ceny transferowe 
w czasach pełnej 
transparentności

• Międzynarodowa wymiana informacji pomiędzy władzami podatkowymi 

• Nowe obowiązki sprawozdawcze

• Doświadczenia z kontroli w zakresie cen transferowych

• Postępowania MAP i APA

Jacek Bajger  
doradca podatkowy                                                                                                              
partner, dział doradztwa podatkowego,  
szef zespołu ds. cen transferowych

Monika Palmowska  
doradca podatkowy  
partner, dział doradztwa podatkowego,  
zespół ds. cen transferowych

12:10 - 12:30
Nowa, zwiększona ulga 
podatkowa  
na B+R

• Jak skorzystać w rocznym zeznaniu CIT 2017  
ze zwiększonej ulgi na koszty rozwoju technologii, procesu, produktu

• Dalsze zwiększenie korzyści podatkowej od 2018 roku

• Ulga B+R też dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych

Kiejstut Żagun 
doradca podatkowy                                                                                                  
dyrektor, dział doradztwa podatkowego,  
szef zespołu ds. ulg i dotacji

12:30 - 13:30 LUNCH

13:30 - 14:00

MSSF 15 Przychody 
z umów z klientami oraz 
MSSF 16 Leasingi  - fakty 
i mity dotyczące wdrożenia

• Oczekiwania i cele na etapie tworzenia standardów

• Mity i praktyka: proces wdrożenia

• Mity i praktyka: regulacje standardów oraz ich wpływ  
na sprawozdania finansowe

• Czy data wejścia w życie to data zakończenia wdrożenia?

Monika Warmbier 
biegły rewident  
partner i szef zespołu doradztwa rachunkowego  
dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego

14:00 - 14:30

Jak przeżyć kontrolę 
transakcji zwiększającej 
efektywność podatkową? 
Właściwa dokumentacja 
kluczem do sukcesu!

• Transakcje najbardziej narażone na ryzyko kontroli

• Zaostrzenie wymogów dokumentacyjnych

• Jak przygotować tzw. defence file

Joanna Krzemińska                                                                                                                         
doradca podatkowy                                                                                                   
dyrektor, dział doradztwa podatkowego

Marcin Łągiewka                                                                                                                                 
CBV 
dyrektor, grupa Deal Advisory,  
zespół ds. wycen  

14:30 - 14:50
CFO celem 
zaawansowanych 
cyberataków

• Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest zagadnieniem biznesowym, a nie 
technicznym?

• Cyberbezpieczeństwo z perspektywy finansowej

• Jak hakerzy kradną miliony euro przez nieostrożność CFO?

• Co pomoże CFO w odparciu zaawansowanego cyberataku?

Michał Kurek                                                                                                          
CISM, CISSP, LPT 
partner, dział usług doradczych,  
szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa

14:50 - 15:10

RODO - nowa 
rzeczywistość  
w ochronie danych 
osobowych. Zmiany dla 
księgowego

• RODO jako nowa regulacja ochrony danych osobowych, geneza zmian 
i charakter nowej regulacji 

• Nowe podejście do ochrony danych osobowych 

• Nowe obowiązki wynikające z RODO po 25 maja 2017 r. 

• Wpływ zmian na pracę księgowego 

Michał Wołoszczuk 
radca prawny  
of Counsel, kancelaria prawna D. Dobkowski sp.k. 
stowarzyszona z KPMG w Polsce

15:10 ZAKOŃCZENIE / PRZERWA KAWOWA

VIII Kongres Podatków  
i Rachunkowości KPMG
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