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Wydawnictwo Prawo dla Praktyków 

Magdalena Winiarczyk 
01–494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 34 lok. 37 

telefon: (22) 100 13 71 faks: (22) 266 06 53 
e-mail: info@prawodlapraktykow.pl 

 
Szanowni Państwo!  
W lipcu musieli się Państwo dostosować do rewolucyjnych zmian wprowadzających metodę 
podzielonej płatności. Nie jest ona jeszcze powszechnie stosowana w praktyce, ale warto 
wiedzieć, w jakich sytuacjach podzielona płatność może mieć zastosowanie i jak jej dokonać. 
Warto również dowiedzieć się, czy w ogóle możliwe jest niestosowanie podzielonej płatności. 
 
Choć dopiero od niedawna przyzwyczajaliśmy się do nowych przepisów w VAT, Ministerstwo 
Finansów już szykuje kolejne zmiany. Już teraz procedowane są projekty nowych przepisów 
wprowadzające wymóg stosowania NIP na paragonach, do których wystawiane są faktury, oraz 
ograniczające możliwość uzyskania zwrotu VAT. Ponadto, planowane zmiany obejmują również 
zmienione wymogi związane z dokumentowaniem rezydencji i poboru podatku u źródła, co jest 
istotne w tych instytucjach, które zapraszają do siebie zagranicznych artystów. Wreszcie 
zapowiadana jest rewolucja w Ordynacji podatkowej w zakresie praw i obowiązków. Wszystkie 
te projekty są na razie w fazie koncepcyjnej, ale mogą wejść w życie już od 2019 r. 
 
Sam rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń istotnych z perspektywy rozliczeń podatkowych 
instytucji kultury: 

 rozbieżne orzecznictwo sądów w zakresie prewspółczynnika, 

 nowe podejście organów do stawek VAT w działalności kulturalnej, 

 nowe podejście do dokumentacji wymiany kulturalnej, 

 pierwsze interpretacje dotyczące nowych zasadach stosowania 50% kosztów uzyskania 
przychodów w działalności twórczej. 

 
Specjalnie dla Państwa nasz ekspert omówi najważniejsze interpretacje i orzeczenia VAT istotne 
z punktu widzenia prowadzenia działalności kulturalnej. 
 
  
Aby ułatwić Państwu zrozumienie tych bardzo ważnych przepisów podatkowych, zapoznanie się 
z planowanymi zmianami oraz rozliczanie podatków w instytucji kultury zgodnie z najnowszymi 
interpretacjami i orzecznictwem, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika 
Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt.  

 

PODZIELONA PŁATNOŚĆ  
I ZMIANY W PODATKACH 2019 DLA INSTYTUCJI KULTURY 

 

Miejsca i terminy: 

 4 października – Warszawa, Central Tower, Aleje Jerozolimskie  81  
 godz. od 9.30 do ok. 14.30 

 9 października – Poznań, Biurowiec Delta, ul. ul. Towarowa 35 
 16 października – Gdańsk, Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24B 
 24 października – Katowice, Hotel Katowice, Al. Korfantego 9  

 godz. od 10.00 do ok. 15.00 
 

Szkolenie poprowadzi Wojciech Pietrasiewicz: 

 doradca podatkowy, właściciel firmy doradczej 

 absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;  
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 autor licznych publikacji dotyczących VAT m.in. w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo 
Prawo dla Praktyków);  

 autor publikacji książkowych z zakresu podatków, w tym komentarza do Dyrektywy VAT 
2006/112;  

 autor bloga www.kulturalnieopodatkach.pl 

 szkoleniowiec z zakresu podatków m.in. w instytucjach kultury.  
 

 
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w VAT dotyczących podzielonej płatności oraz 
planowanych zmian w podatkach. Omówimy również najnowsze interpretacje i orzeczenia 
dotyczące opodatkowania działalności kulturalnej. 
 

Na szkoleniu poruszymy m.in. następujące zagadnienia: 

 Kiedy można nie stosować mechanizmu podzielonej płatności? 

 Jakie są najnowsze interpretacje indywidualne odnośnie 50% kosztów uzyskania 
przychodów? 

 Jaki jest status sporów instytucji kultury w sprawie prewspółczynnika? 

 Jakie zmiany planuje MF w zakresie certyfikatów rezydencji? 

 
 

Plan szkolenia 
 

1. Stosowanie podzielonej płatności split payment 

w rozliczeniach instytucji kultury: 

1) Czym jest podzielona płatność? 

2) Kto może stosować podzieloną płatność? 

3) Zasady stosowania podzielonej płatności, 

4) Dysponowanie środkami na rachunku VAT, 

5) Wcześniejsza zapłata VAT za dany okres 

rozliczeniowy, 

6) Korzyści ze stosowania podzielonej 

płatności, 

7) Niedogodności związane ze stosowaniem 

podzielonej  płatności przez 

kontrahentów instytucji kultury, 

8) Jak uniknąć zapłaty podzieloną płatnością? 

2. Zmiany w podatkach 2019 z perspektywy 

działalności kulturalnej: 

1) Planowane zmiany w  VAT: 

a) NIP na paragonach, 

b) Ograniczenie zwrotu na podstawie 

bezpodstawnego wzbogacenia, 

c) Nowa matryca stawek VAT? 

2) Zmiany w podatku dochodowym od osób 

prawnych: 

a) Nowe zasady uzyskiwania certyfikatów  

– interpretacje i nowe przepisy o VAT, 

b) Obligatoryjny pobór podatku u źródła 

przy dużych płatnościach, 

c) Zmienione zasady rozliczania 

wykorzystania samochodów służbowych; 

3) Ordynacja podatkowa 2019: 

a) Zakaz orzekania na niekorzyść 

podatnika, 

b) Wprowadzenie postępowań 

uproszczonych, 

c) Kontrola na życzenie, 

d) Nowe zasady przedawnienia; 

UWAGA! Zakres tematyczny części 

dotyczącej planowanych zmian może 

ulec zmianie wraz z postępem prac nad 

projektami. 

3. Omówienie najważniejszych interpretacji  

i orzeczeń dla instytucji kultury wydanych  

w 2018 r.: 

1) Najnowsze orzecznictwo w sprawie 

stosowania prewspółczynnika przez 

instytucje kultury, 

2) Alternatywne prewspółczynniki, 
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3) Trudności w uzyskaniu interpretacji 

dotyczących 50% kosztów uzyskania 

przychodu, 

4) 50% koszty uzyskania przychodów dla: 

a) aktorów, 

b) nagrywających dźwięk do reklam, 

c) reżysera, 

d) grafików, 

e) specjalisty do spraw wydawniczych  

w muzeum. 

 

5) Podatek u źródła od wynagrodzeń 

artystów, 

6) Nowe zasady dokumentowania wymiany 

kulturalnej, 

7) Konsekwencje przyznania pamiątkowych 

nagród i wyróżnień. 

 

Zapraszamy! 
Więcej informacji o szkoleniu pod numerem telefonu 505 464 103.  
Instytucje kultury biorące w szkoleniu udział mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT.  
Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości email oświadczenie w sprawie 
zwolnienia od VAT.  


