Podatki w branży ubezpieczeniowej
Agenda
8:45 - 9:20

Rejestracja uczestników

9:20 - 9:30

Otwarcie seminarium – Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU; Jakub
Żak, partner w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy
sp.k.

9:30 - 11:00

Zmiany w przepisach podatkowych - omówienie
najważniejszych zmian z perspektywy sektora ubezpieczeń
(1h)
• Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
• Zmiany w Ordynacji podatkowej (m.in. obowiązek raportowania
schematów podatkowych oraz modyfikacja klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania)

• Pracownicze plany kapitałowe (skutki w PIT oraz w VAT)
Prowadzący: Paweł Skorłutowski, starszy menedżer w Deloitte

Pliki JPK podczas prowadzonych kontroli i czynności
sprawdzających (30 min.)
• Praktyka organów w zakresie korzystania z plików JPK
• Jak przygotować się do nowego rodzaju kontroli?
• Czy można skutecznie zasymulować nowoczesną e-kontrolę
wykorzystując pliki JPK?
Prowadzący: Tomasz Stankiewicz, starszy menedżer w Deloitte oraz
Wojciech Michalak, menedżer w Deloitte
11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:10

Bieżące orzecznictwo i praktyka podatkowa w sektorze
ubezpieczeń - omówienie najciekawszych wyroków i
interpretacji (40 min.)
• Opodatkowanie VAT usług pomocniczych do ubezpieczeń
• Podatek od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy)
Prowadzący: Marek Kozłowski, menedżer w Deloitte
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Podatki w branży ubezpieczeniowej
Agenda
12:10 - 13:00

Zmiany otoczenia regulacyjnego działalności
ubezpieczeniowej, nowe przepisy, orzecznictwo i praktyka
rynkowa (50 min.)
• Przetwarzanie danych wrażliwych przez zakłady ubezpieczeń a
RODO
• Pozyskiwanie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń:
✓najnowsze uchwały Sądu Najwyższego dotyczące
zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń dla najbliższych
poszkodowanego (27 marca 2018 r.) oraz oceny abuzywności
klauzul umownych wg stanu na moment zawarcia umowy (III
CZP 29/17)
✓projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych
• Komunikat KNF ws. funkcji compliance (20 sierpnia 2018 r.) –
opinia KNF nt. roli i zadań funkcji compliance w zakładach
ubezpieczeń
Prowadzący: Łukasz Szymański, starszy menedżer, Katarzyna Mazur,
menedżer, kancelaria prawna Deloitte Legal, Pasternak, Korba,
Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Zmiany w przepisach o cenach transferowych (2h)

• „Pomijanie” skutków transakcji
• Korekty cen transferowych
• Przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych
• Safe harbours
• Raportowanie cen transferowych (TP-R)
Prowadzący: Mariusz Każuch, dyrektor w Deloitte, Anna Woźniak,
starszy menedżer w Deloitte
16:00 - 16:15

Q&A session
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