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[WSSE]: Webinarium "Zmiany w podatku VAT 2022"
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z licencjonowan? spó?k?
doradztwa podatkowego Arena Tax zaprasza na bezp?atne webinarium: Zmiany w podatku
VAT 2022, które odb?dzie si? 25 stycznia br. o godzinie 10:00.
Szybko zmieniaj?ca si? rzeczywisto?? podatkowa sprawia, ?e co raz trudniej nad??y? za
wszelkimi zmianami, które zmieniaj? sposób prowadzenia dotychczasowych rozlicze?. Nie
inaczej jest z podatkiem VAT. Post?puj?ca digitalizacja i wprowadzenie faktur
ustrukturyzowanych trwale zmieni? oblicze tego podatku. Co czeka podatników w nowym
roku? Czy planowane uproszczenia i cyfryzacja usprawni? rozliczanie VAT? Czy nowe
przepisy u?atwi? prowadzenie dotychczasowych rozlicze? VAT w przedsi?biorstwach? O
wszystkim dowiecie si? Pa?stwo z webinaru prowadzonego przez ekspertów Arena
Advisory, w którym porozmawiamy o kluczowych zmianach w podatku VAT.
Agenda:
1. Nowy ?ad a zmiany w podatku od towarów i us?ug
2. Grupy VAT – nowa kategoria podatników
3. Kasy online i p?atno?ci bezgotówkowe
4. Faktury ustrukturyzowane
5. Zmiany w strukturze JPK_VAT
Spotkanie poprowadz? dla Pa?stwa:
Ewelina Pluta - Senior Tax Consultant
Specjalista z 6-letnim do?wiadczeniem zawodowym w doradztwie podatkowym.
Ewelina specjalizuje si? w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych oraz podatku od towarów i us?ug, ze szczególnym uwzgl?dnieniem tax compliance
(wsparcia w procesie przygotowania deklaracji podatkowych). Przeprowadzi?a szereg przegl?dów
podatkowych w zakresie VAT i CIT oraz reprezentowa?a klientów podczas kontroli podatkowych i
czynno?ci sprawdzaj?cych.
Przed do??czeniem do zespo?u Arena Tax, Ewelina zdobywa?a do?wiadczenie zawodowe w
zakresie doradztwa podatkowego w zespole Ernst & Young, gdzie by?a odpowiedzialna za
sprawozdawczo?? podatkow? w zakresie CIT i VAT oraz bie??ce doradztwo podatkowe dla firm z
bran?y mi?dzy innymi w FMCG, us?ugowej i nieruchomo?ciowej. Ewelina jest absolwentk? Szko?y
G?ównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowo??.
Przemys?aw Roszkowski - Licencjonowany doradca podatkowy
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12775). Przemys?aw posiada 10-letnie
do?wiadczenie zawodowe zwi?zane z podatkiem od towarów i us?ug oraz bie??cym doradztwem
podatkowym.
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Przemys?aw specjalizuje si? w zagadnieniach zwi?zanych z podatkiem od towarów i us?ug oraz w
bie??cym doradztwie podatkowym. Jego do?wiadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w
sprawach zwi?zanych z bie??cym funkcjonowaniem zagranicznych i polskich przedsi?biorstw
dzia?aj?cych w bran?ach FMCG, IT, logistycznej, energetycznej, zbrojeniowej oraz podmiotów z
sektora publicznego. Prowadzi? liczne projekty obejmuj?ce przegl?dy podatkowe i doradztwo w
zakresie strukturyzacji rozlicze? podatkowych oraz projekty zwi?zane z kalkulacj? i odliczeniem
podatku VAT. Przemys?aw bra? równie? udzia? w realizacji projektów doradczych na rzecz
instytucji finansowych, firm leasingowych oraz banków – zarówno komercyjnych, jak i banku
centralnego.
Do?wiadczenie zdobywa? w mi?dzynarodowych spó?kach doradztwa podatkowego EY oraz
Deloitte.
Przemys?aw uko?czy? wydzia? Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Link do rejestracji >>> https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zmiany-w-podatkuvat-2022/register?_ga=2.177918181.1731354156.1641807964-793848588.1600691460
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