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HUBERT SMOLIŃSKI1, ROBERT ZIELIŃSKI2

Sprawozdanie 
XIX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa  

„Podatki i Technologia” zorganizowana  
przez ELSA Poland oraz ALK w Warszawie

W  dniu 18 października 2018 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki i Tech-

nologia” organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA 
Poland oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas wydarzenia 
w trzech panelach tematycznych dyskutowano o następujących problemach: opo-
datkowaniu transakcji kryptowalutami, opodatkowaniu digital economy, cyfryzacji 
kontroli podatnika.

W pierwszym panelu moderowanym przez dr. Roberta Zielińskiego z Kolegium 
Prawa ALK w przedstawiona została problematyka obrotu walutą wirtualną. Przed-
stawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali zagadnienia regulacyjne w odnie-
sieniu do kryptowalut w Polsce i na świecie. Perspektywa rządowa została skonfron-
towana z poglądami doktryny oraz praktyki podatkowej. Przedstawione zostały 
modele biznesowe w sektorze kryptowalut, najważniejsze orzecznictwo sądów 
administracyjnych z zakresu rozliczania zysków z kryptowalut oraz problematyka 
Initial Coin Offering (ICO). Istotnym punktem prowadzonej debaty okazała się także 
krytyczna analiza planowanych zmian legislacyjnych, w ramach których szczegól-
nie negatywnie oceniono kwestie dokumentowania kosztów uzyskania przychodów 
ze sprzedaży kryptowalut oraz zastosowane przepisy intertemporalne.
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Problematyka dotycząca opodatkowania digital economy stanowiła przedmiot 
drugiego panelu, którego moderatorem był dr Maciej Ślifirczyk z Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy wystąpień koncentrowali 
się na zagadnieniach związanych z gospodarką cyfrową. Przedstawiciel Minister-
stwa Finansów dokonał krótkiego wprowadzenia i przeglądu wybranych trendów 
z zakresu opodatkowania gospodarki cyfrowej. W dalszej części eksperci z czo-
łowych firm doradztwa podatkowego zaprezentowali zagadnienia dotyczące 
problematyki cyfrowego zakładu zagranicznego oraz znaczącej obecności cyfro-
wej (KPMG) oraz fixed establish ment (Crido). W panelu tym przedstawiona została 
również krytyczna analiza nowych zasad opodatkowania VAT e-commerce, jak rów-
nież rozliczanie transakcji w App Store i Google Pay na gruncie podatków dochodo-
wych oraz podatku od towarów i usług. 

Konferencję zakończył panel prowadzony przez jednego z partnerów konfe-
rencji – MDDP Spółkę Doradztwa Podatkowego stanowiący przegląd najnowszych 
narzędzi cyfrowych wykorzystywanych do uszczelniania systemu podatkowego 
i skuteczniejszej kontroli podatników. W ramach poruszanych w tym panelu zagad-
nień dyskutowano o kasach rejestrujących online, Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), 
Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR), big data oraz tajnych 
algorytmach. Poruszono także problematykę sztucznej inteligencji w podatkach 
i jej potencjalnego zastosowania w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego.

Następnego dnia w siedzibach firm współpracujących w ramach konferencji 
odbyła się seria warsztatów dotyczących problematyki: weryfikacji i kontroli do-
kumentów przez organy podatkowe (Russell Bedford), technologii blockchain w po-
datkach (CMS), raportowania schematów podatkowych (EY), cyfryzacji admini-
stracji skarbowej (Roedl & Partner) oraz wypłat ze spółki z o.o. (Crido). W małych 
20 osobowych grupach studenci pracowali nad rozwiązywaniem kazusów, które 
miały na celu trening umiejętności praktycznych oraz analitycznych.

W konferencji udział wzięło ponad 500 studentów prawa i kierunków bizneso-
wych obecnych bezpośrednio na obradach, jak również uczestniczących w niej za 
pomocą transmisji on-line. To ważne wydarzenie wspierane było przez czołowe firmy 
i kancelarie doradztwa podatkowego: Crido, Deloitte, EY, KPMG, MDDP, PwC, 
SSW Pragmatic Solutions, a także Krajową Izbę Doradców Podatkowych. 

Aktualność poruszanej problematyki, jej globalny wymiar, a także rysujące 
się na jej tle praktyczne problemy skłoniły współorganizatorów, by zwrócić się do 
panelistów z prośbą o przygotowanie kilku tekstów naukowych związanych z po-
ruszanymi podczas konferencji zagadnieniami. Prośba ta spotkała się z ich życzli-
wością, a jej rezultatem są artykuły naukowe opublikowane w niniejszym wydaniu 
Krytyki Prawa.




