3. Warsztaty podatkowe 19 -20 listopada 2020

19 listopada, czwartek
15:00 – 15:15 Otwarcie
Bartłomiej Wiczewski - KE
Jarek Neneman - UŁ, CASE
15:15 - 15:40 – "Majątek polskich gospodarstw domowych: punkt wyjściowy do dyskusji o polityce
podatkowej" – Michał Brzeziński, Uniwersytet Warszawski
15:40 – 16:05 – „Opodatkowanie majątku w teorii i w praktyce” – Wojciech Kopczuk, Columbia
University
16:05 – 16:30 – „Podatek majątkowy jako odpowiedź na kryzys?” - Paweł Bukowski, London School of
Economics
16:30 – 16:35 – przerwa
16:35 – 17:30 – dyskusja panelowa: Michał Brzeziński, Paweł Bukowski, Katarzyna Knawa, Wojciech
Kopczuk, Michał Myck. Moderacja: Jarek Neneman
17:30 – 17:40 – podsumowanie

20 listopada, piątek
09:00 – 10:15 sesja dyskusyjna (każde wystąpienie to: prezentacja do 15 minut, potem 20 minut
dyskusji)
1. Grzegorz Poniatowski, Adam Śmietanka - „Efektywność ulg podatkowych w podatku od
sprzedaży samochodów: studium przypadku Polski”
2. Justyna Klejdysz, Maciej Banaś, Paweł Chrostek, Marek Skawiński, Katarzyna Stolarczyk –
„Wsparcie finansowe dla rodzin w Polsce. Wybrane aspekty na podstawie danych
administracyjnych 2017”
10:15 – 10:30 przerwa
10:30 – 11:15 sesja dyskusyjna – flash talks* – Opodatkowanie przedsiębiorstw (każde wystąpienie
to: 5 minut prezentacji, tzw. flash talk; po prezentacjach otwarta dyskusja)
1. Janusz Kudła – „Co decyduje o intencjach małych podatników w zakresie uchylania się od
opodatkowania w Polsce?”

2. Robert Matusiak – „Wpływ międzynarodowego opodatkowania na podejmowanie działalności
inwestycyjnej przez polskie przedsiębiorstwa”
3. Anna Białek–Jaworska – “Does withholding tax of interest limit international profit shifting by
FDI?”
11:15 - 11:30 przerwa
11:30 - 12:15 sesja dyskusyjna – flash talks* – Ekonomia polityczna (każde wystąpienie to: 5 minut
prezentacji, tzw. flash-talk; po prezentacjach otwarta dyskusja)
1. Barbara Kula, Sylwia Roszkowska – „Frekwencja wyborcza a budżety samorządów jst. Analiza
na podstawie danych w gospodarce polskiej w latach 2010-2018”
2. Anna Wildowicz – Giegiel – „Ewolucja polityki redystrybucyjnej w europejskich welfare states.
Implikacje dla nierówności dochodowych”
3. Magdalena Ajchel – „Rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT”
12:15 – 12:30 – przerwa
12:30 – 13:00 – sesja dyskusyjna – flash talks* – Opodatkowanie dochodu (każde wystąpienie to: 5
minut prezentacji, tzw. flash-talk; po prezentacjach otwarta dyskusja)
1. Paweł Chrostek, Justyna Klejdysz, Marek Skawiński – „Wybrane aspekty systemu podatkowoskładkowego na podstawie danych administracyjnych 2017”
2. Konrad Walczyk – “Practical Solutions to the Problem of Mirrlees - Optimal Labor Income
Taxation in Poland”
13:00 – 13:15 Zakończenie & plany na przyszłość

* Prezentujący proszeni są przygotowanie prezentacji – maksymalnie 3 slajdy – oraz przygotowanie
pytań do pozostałych prezentacji w sesji.

Patron medialny warsztatów:

