
    43-360 BYSTRA , ul. Klimczoka 14  
                              tel.  33/81-70-433  faks:  33/81-90-070                                                         

     www.ekspres.info / e-mail: szkolenia@ekspres.info 
 

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99  
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007 

 

     

 

 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 

 
 

Przegląd wybranych zagadnień podatkowych  
w PIT, CIT i VAT  

– zmiany w 2022 r. i nowości w 2023 r., 
 

które odbędzie się w trybie online 

7 lutego 2023 r. (wtorek), godz.10.00 – 15.00. 
 

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska - Adamczyk 

doradca podatkowy. 

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433  
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info 

 

Koszt szkolenia-webinarium to 300 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po 

realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną. 
    

Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników 

i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań na czacie. 

Zainteresowanych prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej www.ekspres.info  
 

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak  

w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa  

e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia. 

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest również na stronie internetowej www.ekspres.info 
  
Uwaga!  
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie 
zachodzących zmian w przepisach.   
 

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego szkolenia@ekspres.info 

lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!   
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Przegląd wybranych zagadnień podatkowych  
w PIT, CIT i VAT  

– zmiany w 2022 r. i nowości w 2023 r. 
 

Program szkolenia:  
 
 

 

1. Zmiany w podatku PIT w działalności 
    gospodarczej: 
   - możliwość odliczenia składki zdrowotnej, 
   - możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania, 
   - zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania  
     PKPiR i ksiąg handlowych, 
   - zmiany w zakresie transakcji powyżej 15 000 
     i powyżej 20 000 PLN, 
   - rozliczanie ulg w zeznaniu rocznym, 
   - zmiany w podatku zryczałtowanym. 
 

2. Podsumowanie zmian w CIT Estońskim,  
    podstawowe zmiany w podatku CIT na 2023 r. 
 

3. Składka zdrowotna – rozliczenie roczne –  
    podsumowanie wybranych zagadnień: 
   - zmiana zasad rocznego rozliczania składek na  
     ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących  
     działalność gospodarczą – roczna deklaracja  
     dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty, 
   - „powołanie”, a składka zdrowotna po zmianach od  
      1 lipca 2022 r. – wyjaśnienia praktyczne, 
   - zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru  
     składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 
       - osób współpracujących, 
       - emerytów i rencistów prowadzących działalność  
         gospodarczą, 
       - twórców i innych grup, 
       - komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. 
 

4. Opodatkowanie najmu - krótkie  
    podsumowanie podatkowych problemów:  
   - zmiany zasad opodatkowania wynajmu, 
   - zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości  
     mieszkalnych. 
 

5. Opodatkowanie wynagrodzeń – krótkie  
    podsumowanie, najważniejsze problemy: 
   - uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki  
     i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT)   
    wchodzące w życie od 1 stycznia 2023 r.: 
       - nowe zasady procedowania z oświadczeniami  
         i wnioskami osób zatrudnionych, 
       - nowe zasady przekazywania i odwoływania  
         powyższych wniosków, 
       - doprecyzowanie zasad opodatkowania  
         wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy  
         o pracę bądź umów cywilnoprawnych, 
 

       

      - częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika  
        z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki  
        od wypłaconych świadczeń, 
      - zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty  
        wolnej – rewolucja w stosowaniu, 
      - możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru  
        zaliczki – warunki i konsekwencje, 
      - nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie  
        nadpłaty przez płatnika, 
      - nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania  
        przychodów, 
      - inne drobne zmiany. 
   - zmiany w druku PIT 2(9) od 1 stycznia 2023 r. 
     po kolejnych poprawkach, 
   - zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót,  
     4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki - po  
     zmianach od 1 stycznia 2022 r.,  1 lipca 2022 r.  
     i od 1 stycznia 2023 r.: 
       - reguły stosowania ulgi dla młodych, 
       - reguły stosowania ulgi na powrót, 
       - reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci, 
       - reguły stosowania ulgi senioralnej, 
       - niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla  
         podatnika. 
 

6. „Pakiet rodzicielski” – zmiany i ich wpływ  
    na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń 
    i z działalności gospodarczej: 
   - powrót możliwości korzystania z preferencyjnego  
     rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego  
     dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich  
     konsekwencje dla płatnika, 
   - likwidacja ulgi 1500 od podatku dla rodzica samotnie  
     wychowującego dziecko, 
   - zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania  
     płatnika, 
   - zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4. 
 

7. Zmiany w podatku VAT: 
   - uchwalone zmiany – stawki VAT od 1 stycznia 2023 r. 
   - sygnalizacja projektowanych zmian, 
   - mały podatnik, 
   - współczynnik z art. 90-91, 
   - zmiany w fakturowaniu, 
   - inne drobne zmiany, 
   - terminale, kasy fiskalne, faktury. 
 

8. Podstawowe zasady wyboru formy  
    opodatkowania na 2023 rok. 
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