
ULGA NA BADANIE I ROZWÓJ (B+R)
• Definicja działalności B+R
• Twórczość, innowacyjność, systematyczność  

– główne cechy działalności B+R
• Działalność B+R – przykłady z orzecznictwa  

organów podatkowych i sądów administracyjnych
• Prace niestanowiące działalności B+R
• Zasady stosowania ulgi 
• Moment odliczenia wydatków w ramach ulgi B+R
• Koszty kwalifikowane
• Koszty pracownicze w uldze B+R
• Dodatkowe obowiązki ewidencyjne
• Rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym
• Zwrot gotówkowy

IP BOX
• Zasady stosowania 5% stawki podatku
• Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP)
• Wytworzenie, ulepszenie i rozwinięcie kwalifikowanego IP
• Dochody opodatkowane preferencyjną stawką
• Ustalenie dochodu – wskaźnik nexus  

i odrębne rozliczenie kwalifikowanych IP
• Dodatkowe obowiązki ewidencyjne
• Rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym

PODATKI NA CZASIE
PODATKI w IT

Termin szkolenia: 
wtorek, 31 marca 2020 r., 
w godzinach od 9:00 do 13:00.
 Cena: 
200 zł + 23% VAT
 Miejsce: 
Novotel Wrocław City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu 

AGENDA SZKOLENIA:

b-tax.pl/podatkinaczasie
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PODATEK U ŹRÓDŁA 
• Czym jest podatek u źródła, czyli płacę za usługi i licencje podmiotom zagranicznym  

i mam jej opodatkować?
• Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
• Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
• Mechanizm działania podatku u źródła
• Przedmiot opodatkowania
• Płatnik i jego podstawowe obowiązki sprawozdawcze
• Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikatu rezydencji
• Ograniczenia w zakresie możliwości niepobrania podatku u źródła

• Podatek u źródła w branży IT – analiza konkretnych przypadków:
1. oprogramowanie komputerowe:

• podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych
• licencja na szerokich polach eksploatacji a licencja użytkownika końcowego
• udostępnianie oprogramowania komputerowego w modelu SaaS – licencja czy usługa?
• definicja należności licencyjnych na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

w kontekście obowiązku poboru podatku u źródła od wynagrodzenia za udzielenie licencji 
na korzystanie z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS

2. Usługi hostingu
3. Usługi dostępu do chmury danych
4. Usługi reklamowe
5. Usługi rekrutacyjne

PODATKI NA CZASIE
PODATKI w IT

b-tax.pl/podatkinaczasie

TEST PRZEDSIĘBIORCY
• Czym jest test przedsiębiorcy?
• Źródła przychodów w ustawie o PIT
• Definicja działalności gospodarczej
• Stosunek pracy a pozarolnicza działalność  

gospodarcza na gruncie ustawy o PIT
• Formy opodatkowania w podatku PIT 
• Podatek liniowy, jako jedna z form opodatkowania
• Konsekwencje związane z „niezdaniem” testu przedsiębiorcy
• Orzecznictwo podatkowe
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ANNA GANCZARSKA 
doradca podatkowy nr wpisu 11238 
Doradca podatkowy, biegły rewident. Jest absolwentką  
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu  
Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Doradztwo  
podatkowe i zarządzanie podatkami na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu. Kompetencje zawodowe zdoby-
wała w jednej z czołowych firm konsultingowo-audytorskich, 
a następnie w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej 
się obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. 
W latach 2007 – 2010 pełniła rolę eksperta prawnego  
w Komisji Statutowej przy Radzie Miejskiej Wrocławia.

ANDRZEJ NASKRĘTSKI
doradca podatkowy nr wpisu 10714 
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2005 współpracujący  
z Grupą Impel, a obecnie współzarządzający obszarem  
podatkowym tej Grupy. Uczestnik szeregu projektów  
podatkowych i audytów związanych z podatkami CIT, VAT  
i Podatku od nieruchomości. Autor kilkudziesięciu interpretacji 
podatkowych, pełnomocnik w wielu sprawach z zakresu 
podatku CIT i VAT. Autor i współautor licznych artykułów 
prasowych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.

PAWEŁ PODLASIŃSKI 
doradca podatkowy nr wpisu 12981 
Z Grupą Impel związany jest od 6 lat. To miejsce ukształtowało  
go jako doradcę. To tutaj zdobył i nadal zdobywa cenne  
doświadczenia obsługując zarówno spółki z Grupy Impel 
jak i klientów zewnętrznych, a także biorąc udział w audytach  
i projektach podatkowych. Jest również współautorem artykułów 
o tematyce podatkowej. W podatkach lubi możliwość  
kreatywnego rozwiązywania problemów jak i to, że dają  
okazję do poznania przedsiębiorstw z różnych branż.

PROWADZĄCY 

PODATKI NA CZASIE
PODATKI w IT

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORAZ DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:  
www.b-tax.pl/podatkinaczasie
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