
 
 

Międzynarodowa konferencja dotycząca JPK 
 

Perspektywa rozwoju systemu podatkowego i jego wpływ na przedsiębiorstwa  
w Polsce. 
Na co powinny przygotować się polskie przedsiębiorstwa w świetle wprowadzenia JPK oraz planów 
Ministerstwa Finansów w zakresie zmian w systemie podatkowym?  

 
30 czerwca 2016, godz. 10:00 
Ambasada Wielkiej Brytanii, ul. Kawalerii 12, Warszawa 
 
Uczestnicy zapoznają się z wyzwaniami stojącymi przed polskimi przedsiębiorstwami w związku z ewolucją 
systemu podatkowego, a także otrzymają praktyczne porady jak przygotować firmę do zmian. Na podstawie 
portugalskich doświadczeń dowiedzą się, jak ten proces wyglądał w innych krajach oraz jakimi wnioskami się 
zakończył.  
 
Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających oraz 
dyrektorów finansowych. 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, na podstawie imiennego zaproszenia. Ilość miejsc jest ograniczona. 
 
 
9.30-10.00 rejestracja, kawa powitalna  

 
 

10.00-10.10 Rozpoczęcie konferencji 
 

JE Jonathan Knott, Ambasador Wlk. Brytanii 
Michael Dembinski, Główny Doradca BPCC 

10.10-10.35 Rewolucja i ewolucja w systemie 
podatkowym – portugalskie doświadczenia 

 Jakie były cele wprowadzenia zmian  
w podatkach? 

 Od czego zaczęła się (r)ewolucja  
w systemie podatkowym? 

 Jakie wyzwania stały przed organami 
państwowymi, a jakie przed firmami? 

 Co się sprawdziło, a co wymagało 
udoskonalenia? 

 

Ana Mascarenhas, expert ds. JPK w Portugalii 

10.35-11.00 Wizja rozwoju polskiego systemu 
podatkowego 

 Dlaczego wdrożenie JPK jest tak ważne? 

 Kolejne kroki w perspektywie 
najbliższych kilku lat 

 Spółka celowa, Centralny Rejestr Faktur 
 

Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, 
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  

11.00-11.20 przerwa kawowa 
 

 

11.20-12.05 Wyzwania polskich przedsiębiorców  
w świetle ewolucji systemu podatkowego 

Piotr Ciski, Sage 
Marcin Sidelnik, PwC 



 Od czego rozpocząć przygotowanie firmy 
do wdrożenia JPK? 

 Jak poukładać procesy, by być zgodnym z 
nowymi wymogami? 

 Faktura ”analogowa” vs faktura 
elektroniczna 

 Jak sprawdzić czy JPK nie zawiera 
błędów? 

 
12.05-12.50 Debata: Praktyczne aspekty ewolucji 

systemu podatkowego. Jak polscy 
przedsiębiorcy powinni przygotować się  
do nadchodzących zmian i komunikacji  
z administracją państwową? 
 

Moderator: Michael Dembinski 
Uczestnicy: Ana Mascarenhas, Wiesław 
Jasiński, Piotr Ciski, Marcin Sidelnik 
 

12.50-13.20 Sesja pytań i odpowiedzi  
 

 

13.20-15.00 lunch 
 

 

   
 
 
 


