Zmiany w przepisach podatkowych w
2020 roku – problemy bieżące ze
stosowaniem
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/12/12006/486589

Cena netto

2 260,00 zł

Cena brutto

2 260,00 zł

Cena netto za godzinę

125,56 zł

Cena brutto za
godzinę

125,56

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

18

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-10-13

Termin zakończenia
usługi

2020-10-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-10-08

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy Sp. zo.o.

Osoba do kontaktu

Jarosław Skonecki

E-mail

szkolenia@ispmodzelewski.pl

Telefon

22 517 30 90

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego, aktualnego kompendium wiedzy z
zakresu zmian w prawie podatkowym w związku z ciągłymi zmianami w przepisach. Uczestnik uzyska
wiedzą gdzie i w jakim zakresie zmieniają się przepisy prawa podatkowego co w dalszej pracy
zawodowej pozwoli mu na samokształcenie. Uczestnik zdobędzie umiejętność zastosowania
zdobytej wiedzy podatkowej i w konsekwencji tego uniknie wielu błędów w codziennej działalności
firmy w aspekcie podatkowym co pozwoli firmie działać zgodnie z ciągle zmieniającymi się przepisami
oraz uchroni ją i jej pracowników od konsekwencji karno-skarbowych oraz karnych, którym od
niedawno podlegają rozliczenia podatkowe. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik rozwinie
zdolność samodzielnego i autonomicznego rozwoju wdrożenia zdobytej wiedzy podatkowej zarówno
w codziennej pracy zawodowej jak i życiu społecznym, ponieważ podatki mają obecnie wpływ
praktycznie na każdą działalność co da uczestnikowi możliwość odpowiedzialnego uczestnictwa w
codziennym życiu społecznym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
VAT 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do
WSZYSTKICH PODATNIKÓW
1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z
naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty
kosztów i ich „przywrócenia”.
3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie
ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.
4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno - prawnych
z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).

5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT
dostawcy lub usługodawcy (1 listopada 2019 r.):
zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka
odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split
payment.
6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony
na tzw. białej liście.
7. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% :
zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle
określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
8. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem
samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.
9. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie
112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
10. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
11. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Podatek dochodowy od osób prawnych –zmiany na 2020. Rewolucja w przepisach o
terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych
zobowiązaniach.
I. Najważniejsze zmiany – „ulga na złe długi” czyli nowa, obowiązkowa „korekta kosztów
związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami”.
1. Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego
zobowiązania?
2. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a podatki
dochodowe, czy to koniec umownych terminów płatności ponad 60 dni?!
3. Kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli
wierzytelność ta nie zostanie uregulowana?
4. Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie raportowania o stosowanych terminach
płatności w transakcjach handlowych?
II. Najważniejsze zmiany – brak kosztów uzyskania przychodów przy niezachowaniu
preferowanych przez prawo sposobów i form płatności.
1. Nowy limit płatności gotówkowych – 8 000 zł, czy na pewno?
2. Nowa „biała lista podatników VAT”. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów przy zapłacie
na rachunek kontrahenta inny niż ujawniony w wykazie szefa KAS.
3. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT
dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku dochodowym?
4. Jakie są skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej
podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu.
Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez niekorzystnych skutków w
podatku dochodowym?
III. Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz
zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a podatki dochodowe
1. Kogo dotyczą nowe regulacje w zakresie rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania?
2. Czy podatnicy podatków dochodowym mają nowe obowiązki związane z regulacjami na temat
podwójnego opodatkowania?

IV Zmiany w zakresie podmiotowym CIT.
1. Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika CIT?
2. Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
V. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z ﬁnansowania
wewnętrznego.
1. Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat
wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki?
2. Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania przychodów?.
VI. Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
1. W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich
przypisujemy?
2. W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich
przypisujemy?
3. W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i inne?
4. Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
5. Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem
kosztów ogólnych.
VII. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) 2020 r.
1. Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek
obniżonych lub zwolnień.
2. Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej
wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2
mln PLN.
3. Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
4. Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o
niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
VIII. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania
schematem podatkowym nie są?
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.
I. Najnowsze zmiany.
1. „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów) dotyczy
zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na
podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury
powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
2. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc.
Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą.
3. Analiza zmian w zakresie PIT-11.
4. Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w kontekście zaplanowanych zmian.
II. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą
świadczenia nieodpłatne.
2. Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
3. Zapomogi - które są wolne od podatków?

4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki
ZUS.
5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10%
podatek zryczałtowany.
III. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym
niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i
ZUS.
2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu
członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości
zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych –
problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych.
6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o
wysokich dochodach.
7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne
przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
IV. Praca twórcza
cywilnoprawnych.
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1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego
utworu cele podatkowe?
3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w
branży IT?
4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
V. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami
członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
VI. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
VII. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
2.
Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania
schematem podatkowym nie są?

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem niniejszego szkolenia jest poznanie przez Państwa wszystkich praktycznych zastosowań
bieżących zmian w drugim półroczu 2020 roku w celu skutecznego odprowadzania zobowiązań
podatkowych.
Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zmian w drugim półroczu 2020 roku w przepisach prawa
podatkowego, a w szczególności podatkach VAT, PIT i CIT.
Po szkoleniu Uczestnicy posiądą umiejętność implementowania nowych przepisów prawa podatkowego
w zakres działalności ﬁrmy w której pracują. Uczestnicy zdobędą kompetencje pozwalające im
wykonywać bieżące obowiązki pracownicze z uwzględnieniem zmienionych w drugim półroczu 2020
roku przepisów prawa podatkowego.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i specjalistów działów ﬁnansowo – księgowych w
szczególności Głównych Księgowych i Dyrektorów Ekonomicznych. Zapraszamy również Prezesów,
Dyrektorów i właścicieli Firm.

Opis warunków uczestnictwa
Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach doﬁnansowanych z funduszy europejskich jest
założenie konta indywidualnego a później ﬁrmowego w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na wybrane
szkolenie Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy za pośrednictwem Bazy oraz
spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, który jest dysponentem funduszy i do
którego Państwo składają dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej, tj. szkolenia.

Materiały dydaktyczne
Teksty ustaw i rozporządzeń podatkowych wynikające z programu szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe opracowane przez wykładowców oraz pracowników Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy, notes i długopis.

Informacje dodatkowe
Udział w szkoleniu gwarantuje:
- udział w zajęciach prowadzonych przez grono wybitnych ekspertów podatkowych, którzy posiadają
doświadczenie praktyczne zdobyte w codziennej pracy zawodowej jako doradcy podatkowi,
- teczkę z materiałami szkoleniowymi,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający udział.
Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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Przedmiot / Temat zajęć

1

VAT: dwie ważne daty: 1 września oraz
1 listopada 2019 r. – przełomowe
zmiany w podatku od towarów i usług
adresowane do WSZYSTKICH
PODATNIKÓW cz. I

2020-1013

09:00

13:30

4:30

2

VAT: dwie ważne daty: 1 września oraz
1 listopada 2019 r. – przełomowe
zmiany w podatku od towarów i usług
adresowane do WSZYSTKICH
PODATNIKÓW cz. II

2020-1013

14:30

18:00

3:30

3

Podatek dochodowy od osób prawnych
– dynamiczne zmiany w 2019 i na 2020

2020-1014

14:00

19:00

5:00

4

Płatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych – radykalne zmiany w trakcie
2019 r. i na 2020 r.

2020-1015

08:00

13:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Witold Modzelewski

Obszar specjalizacji

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27
lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od
23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i
Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik
magisterskich studiów „Prawo Finansowe i
Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju
wykładowca problematyki podatkowej oraz
doradca podatkowy (00001). Od 37 lat
reprezentuje podatników w postępowaniach
przed sądami administracyjnymi. Autor ponad
1200 publikacji na tematy podatkowe i
prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS
EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego
Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju
przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami
nad projektami nowej ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy o jednolitym
podatku dochodowym (2011 rok). Co
najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły
sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze
trudnych sporów podatkowych. W każdy
poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany”
jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl –
Serwis Doradztwa Podatkowego.

Doświadczenie zawodowe

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27
lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od
23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i
Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik
magisterskich studiów „Prawo Finansowe i
Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju
wykładowca problematyki podatkowej oraz
doradca podatkowy (00001). Od 37 lat
reprezentuje podatników w postępowaniach
przed sądami administracyjnymi. Autor ponad
1200 publikacji na tematy podatkowe i
prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS
EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego
Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju
przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami
nad projektami nowej ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy o jednolitym
podatku dochodowym (2011 rok). Co
najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły
sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze
trudnych sporów podatkowych. W każdy
poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany”
jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl –
Serwis Doradztwa Podatkowego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27
lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od
23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i
Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik
magisterskich studiów „Prawo Finansowe i
Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju
wykładowca problematyki podatkowej oraz
doradca podatkowy (00001). Od 37 lat
reprezentuje podatników w postępowaniach
przed sądami administracyjnymi. Autor ponad
1200 publikacji na tematy podatkowe i
prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS
EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego
Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju
przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami
nad projektami nowej ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy o jednolitym
podatku dochodowym (2011 rok). Co
najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły
sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze
trudnych sporów podatkowych. W każdy
poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany”
jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl –
Serwis Doradztwa Podatkowego.

Wykształcenie

Wyższe, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Imię i nazwisko

Mariusz Unisk

Obszar specjalizacji

Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921,
Dyrektor ds. doradztwa podatkowego. W ramach
struktury organizacyjnej Instytutu Studiów
Podatkowych do jego obowiązków należy przede
wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą
multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do
realizacji kompleksowych zleceń,
uwzględniających skutki we wszystkich
podatkach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996
– 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i
Prawa Podatkowego na Uniwersytecie
Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent
w Ministerstwie Finansów RP, Departament
Podatków Lokalnych i Katastru.

Doświadczenie zawodowe

Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921,
Dyrektor ds. doradztwa podatkowego. W ramach
struktury organizacyjnej Instytutu Studiów
Podatkowych do jego obowiązków należy przede
wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą
multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do
realizacji kompleksowych zleceń,
uwzględniających skutki we wszystkich
podatkach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996
– 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i
Prawa Podatkowego na Uniwersytecie
Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent
w Ministerstwie Finansów RP, Departament
Podatków Lokalnych i Katastru.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921,
Dyrektor ds. doradztwa podatkowego. W ramach
struktury organizacyjnej Instytutu Studiów
Podatkowych do jego obowiązków należy przede
wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą
multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do
realizacji kompleksowych zleceń,
uwzględniających skutki we wszystkich
podatkach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996
– 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i
Prawa Podatkowego na Uniwersytecie
Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent
w Ministerstwie Finansów RP, Departament
Podatków Lokalnych i Katastru.

Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Jacek Pyssa

Obszar specjalizacji

Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor
Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca
Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American
School of Law Uniwersity of Florida (2003),
studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r.
pracownik i współpracownik Instytutu Studiów
Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest
wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz
doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia
akademickie na temat prawa finansowego).
Prowadził wykłady współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do
obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie
pomocy prawnej i podatkowej, m.in.
sporządzanie projektów opinii w sprawach
prawnych i podatkowych, przeprowadzanie
audytów prawnych i podatkowych oraz
zastępstwo procesowe w postępowaniach
podatkowych i prawnych przed organami
administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również
wykładowcą w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa
karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor
Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca
Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American
School of Law Uniwersity of Florida (2003),
studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r.
pracownik i współpracownik Instytutu Studiów
Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest
wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz
doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia
akademickie na temat prawa finansowego).
Prowadził wykłady współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do
obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie
pomocy prawnej i podatkowej, m.in.
sporządzanie projektów opinii w sprawach
prawnych i podatkowych, przeprowadzanie
audytów prawnych i podatkowych oraz
zastępstwo procesowe w postępowaniach
podatkowych i prawnych przed organami
administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również
wykładowcą w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa
karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor
Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca
Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American
School of Law Uniwersity of Florida (2003),
studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r.
pracownik i współpracownik Instytutu Studiów
Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest
wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz
doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia
akademickie na temat prawa finansowego).
Prowadził wykłady współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do
obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie
pomocy prawnej i podatkowej, m.in.
sporządzanie projektów opinii w sprawach
prawnych i podatkowych, przeprowadzanie
audytów prawnych i podatkowych oraz
zastępstwo procesowe w postępowaniach
podatkowych i prawnych przed organami
administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również
wykładowcą w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa
karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Emilii Plater 1
81-777 Sopot, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Villa Baltica

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnościami,Wi-fi,Inne

z

