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VAT. AKTUALNE PROBLEMY 
16-17 września 2022 r. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Wydział Prawa i Administracji 
Toruń, ul. Wł. Bojarskiego 3 

 
Piątek, 16 września 
 
13:30-14:00 Rejestracja 
14:00-14:15  Otwarcie konferencji 
14:15-16:00 Panel I 
 

• SLIM VAT 3  
dr Paweł Selera, Bartłomiej Kołodziej, Ministerstwo Finansów 

• Grupy VAT - korzyści, trudności i ryzyka 
Tomasz Michalik, MDDP 

• Zmiany w wiążących interpretacjach 
dr Beata Rogowska-Rajda, Krajowa Informacja Skarbowa, Uniwersytet Warszawski 

• Składy VAT 
Teresa Sławińska-Choryło, Orlen Aviation 

• Dyskusja 
 
16:00-16:30 Kawa i kanapki 
 
16:30-18:00 Panel II 
 

• Adekwatna procedura w VAT 
sędzia WSA we Wrocławiu dr Dagmara Dominik-Ogińska i Krzysztof Musiał, Kancelaria Musiał i 
Partnerzy 

• Czy Trybunał Sprawiedliwości UE nie jest już taki liberalny w odniesieniu do 
obowiązków formalnych? Zmiana linii orzeczniczej w najnowszym orzecznictwie 
dotyczącym VAT 

dr Paweł Mikuła, Deloitte 

• Zasada neutralności VAT a ochrona interesów fiskalnych państwa 
Jerzy Martini, Martini i Wspólnicy 

• Wyrok TSUE w sprawie C-696/20 B. 
Michał Goj, EY 

• Dyskusja 
 
20:00 Uroczysta kolacja z muzyką na żywo – także do tańca 
La Nonna Siciliana, ul. Łazienna 24 
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Sobota, 17 września 
 
09:00-11:00 Panel III 
 

• Płatności ratalne a obowiązek podatkowy w VAT - najnowsze orzecznictwo TSUE 
dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD, doradca podatkowy 

• Opłaty logistyczne, take or pay 
Krzysztof Berliński, PKN Orlen 

• VAT-14 na paliwa ciekłe  -  wyrok TSUE i zmiany w krajowej legislacji 
Krzysztof Rutkowski, KDCP 

• Definicje VATowskie i akcyzowe oraz relacje między nimi 
Piotr Eichler, Orlen Oil 

• Stawki VAT w sprzedaży produktów żywnościowych a zasada neutralności  - pytanie 
prejudycjalne C-146/22 

Sławomir Czajka, EY 

• Świadczenie kompleksowe w VAT a zestawy w nomenklaturze scalonej -  
jak klasyfikować? 

dr Beata Rogowska-Rajda, Krajowa Informacja Skarbowa, Uniwersytet Warszawski 

• Dyskusja 
 
11:00-11:30 Przerwa kawowa 
 
11:30-13:30 Panel IV 
 

• VAT a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne 
sędzia SR w Opolu dr Piotr Stanisławiszyn, Uniwersytet Opolski  

• Mechanizm split payment i jego funkcjonowanie w postepowaniu upadłościowym 
Emil Chojnacki, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie 

• Kwalifikacja czynności ładowania pojazdów elektrycznych 
Katarzyna Spychalska, Shell 

• Karty paliwowe 
Adam Ossowski, Circle K 

• Automatyzacja procesów a pojmowanie stałego miejsca prowadzenia działalności 
Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK 

• Dyskusja 
 
13:30-13:45  Zamknięcie konferencji 
13:45  Lunch 
*Program może ulec zmianie. 
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Ośrodek Studiów Fiskalnych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
zaprasza na konferencję 

 
 

VAT AKTUALNE PROBLEMY 2022 
 

Toruń, 16-17 września, Wydział Prawa i Administracji UMK 

 
 
Opłata konferencyjna: 950 złotych 

 
Opłata obejmuje: 

• udział w konferencji 16 i 17 września 

• kolację w piątek, 16 września 

• lunch w sobotę, 17 września 

• przerwy kawowe  
 
Wpłaty proszę kierować na rachunek:  

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji  
ul. Wł. Bojarskiego 3 

87-100 Toruń  
Bank Spółdzielczy w Toruniu: 98 9511 0000 0000 0012 2000 0020 
tytuł wpłaty: „VAT 2022” wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika. 

 

Bliższe informacje będą dostępne na stronie Ośrodka 
Studiów Fiskalnych 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

4 

 

 
ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ  

 

VAT AKTUALNE PROBLEMY 2022 
 

 
Imię…………………………………………………………………………………………..… 
Nazwisko………………………………………………………………………………………  

 
Imię……………………………………………………………………………………..……… 

Nazwisko…………………………………………………………………………………...…  
 
Imię………………………………………………………………………………………..…… 

Nazwisko…………………………………………………………………………………...…  
 
E-mail………………………………………………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…...………………………………...………………………………………………………… 
NIP/do rachunku………………………………………………………….……… 
  

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować  

• pocztą elektroniczną na adres:  
osf@umk.pl  

 

Pytania proszę kierować na adres: osf@umk.pl 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w Toruniu (87-100) Toruń (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z rejestracją uczestnictwa w konferencji naukowej pt.: „Aktualne 

problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” będą przetwarzane w 

następujących celach: 

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu ADO: 

➢  Przygotowanie i obsługa konferencji – na czas organizacji konferencji, 

➢  Przygotowanie materiałów pokonferencyjnych – na czas przygotowania  

i kolportażu materiałów wśród uczestników konferencji, 

➢  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prze okres przedawnienia tych 

roszczeń, 

➢  W celu przekazania informacji o innych konferencjach, które mogłyby Pana/Panią 

zainteresować – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. 

b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody: 

➢  W przypadku gdy będą wykonywane zdjęcia z zamiarem ich publikacji. 

c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny: 

➢  W przypadku wystawienia faktury za płatność za udział w konferencji. 

3. Jeżeli dokona Pan/Pani płatności przelewem bankowym będziemy również przetwarzać numer Pana/Pani 

rachunku bankowego. 

4. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, ale cofnięcie to pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano do momentu wycofania zgody. 

5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego 

administratora. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich 

zostały zebrane i odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji tych celów, włącznie z odmową 

wstępu na konferencję w przypadku celów wskazanych w lit a. (myślniki: 1 i 2). 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom, z którymi ADO zawrze umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, organom administracji publicznej, sądom itp. 

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego  

w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (pkt 2 lit. b) przysługuje Panu/Pani 

prawo wycofania zgody w każdym czasie, ze skutkiem od dnia odebrania wycofania zgody przez ADO. 

11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 
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