
Tematy związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) 

1. E-faktura i nowe trendy w digitalizacji obowiązków podatkowych w VAT w Polsce i w krajach 

UE 

2. Pakiet E-Commerce – silne i słabe strony unijnej legislacji, propozycje zmian 

3. Dobra wiara i należyta staranność w VAT a nowe technologie podatkowe 

4. Kierunki uproszczeń VAT dla sektora MŚP w Polsce 

5. VAT w czasie pandemii – działania KE i państw UE – możliwości i ograniczenia 

6. Matryca VAT a reforma stawek VAT w UE – wyzwania i kierunki reform a elastyczność działań 

państw UE 

7. Podatkowe Grupy Kapitałowe dla celów VAT i inne instrumenty wsparcia inwestycji na 

gruncie VAT 

8. VAT jako element pakietu wychodzenia z kryzysu po pandemii a światowe trendy 

9. Ograniczenie szarej strefy w obszarze VAT w relacjach B2C 

10. Podatkowe i gospodarcze bodźce zwiększenia obrotu bezgotówkowego 

11. VAT a sektor budowlany – kierunki ograniczania nieprawidłowości w relacjach B2C 

12. Asymetria wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami UE a zwalczanie luki VAT 

13. Kasy fiskalne i ich potencjał dla ograniczania szarej strefy 

14. VAT, GST i sales tax – zalety, wady i efektywność fiskalna 

 

Tematy związane z podatkami dochodowymi (PIT, CIT) 

1. Firmy rodzinne w systemie podatkowym zalety, wady, szanse i zagrożenia 

2. Transparentność podatkowa a unikanie opodatkowania 

3. BEAT i inne regulacje ograniczające transfer zysków 

4. Podatkowe instrumenty wsparcia polityki mieszkaniowej w Polsce 

5. Klauzula nieruchomościowa – kierunki wykładni umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania 

6. JPK CIT i PIT – uszczelnienie systemu czy nadmierna biurokratyzacja 

7. Luka CIT – metody szacowanie i jej wielkość 

 

Tematy związane z poprawą i uszczelnianiem systemu podatkowego jako całości 

1. Branża funeralna a uszczelnienie systemu podatkowego 

2. Bon turystyczny – możliwość wykorzystania konstrukcji dla uszczelniania prawa podatkowego 

i ograniczania szarej strefy 

3. Transparentność strategii optymalizacji podatkowych - badanie efektów w Polsce i w innych 

krajach 

4. High Net Worth Individuals (HNWI) w systemie podatkowym 

5. Fundacje rodzinne i trusty w systemie podatkowym 

6. BEPS 2.0 a polski system podatkowy 

7. Optymalny model opodatkowania funduszy inwestycyjnych 

8. Optymalny model opodatkowania venture capital 

9. Obsługa inwestorów zagranicznych przez administrację skarbową – dobre praktyki – analiza 

porównawcza 

10. Taxpayer scoring 

11. Współpraca podatkowa w ramach regionalnych organizacji międzynarodowych na świecie 

 



Tematy związane z kształtowaniem się systemu podatkowego w państwach rozwijających się 

1. Wdrożenie BEPS w państwach rozwijających się 

2. Wymiana informacji podatkowych w państwach rozwijających się 

3. Luka VAT w Afryce – wielkość i metody szacowania 

4. Luka VAT w Afryce – przyczyny i sposoby przeciwdziałania 

5. Sektor wydobywczy w Afryce a niedopuszczalne przepływy finansowe (illicit financial flows) 

8. Podatki bezpośrednie czy podatki pośrednie? Preferowany kształt systemu podatkowego w 

państwach rozwijających się 

9. Koncepcja efektywnego systemu analizy danych (big data) z MDR, TPR itp. 

 

Tematy związane z podatkiem akcyzowym 

1. Wdrożenie w państwach UE systemu śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace 

 


