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Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 
 

Polski Ład 
- konsekwencje w podatku PIT, VAT i CIT, 

- zmiany podatkowe związane z obciążeniami przedsiębiorców, 
- zmiany mające cechy korzyści podatkowych, 

które odbędzie się w trybie online 

22 grudnia 2021 r. (środa), godz.10.00 - 14.30. 
 

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy. 

Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne 

certyfikaty ukończenia w formacie pdf. 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer :  33 / 81-70-433. 

Koszt szkolenia-webinarium to 260 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. Zainteresowanych 

prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

szkolenia@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 na stronie internetowej ekspres.info  
 
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie 
zachodzących zmian w przepisach.   
 

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!   
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Polski Ład 
- konsekwencje w podatku PIT, VAT i CIT, 

- zmiany podatkowe związane z obciążeniami przedsiębiorców, 
- zmiany mające cechy korzyści podatkowych. 

Program szkolenia: 

I. Zmiany podatkowe związane z rosnącymi  
   obciążeniami podatnika. 
1. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej dla  
    przedsiębiorców - brak możliwości odliczeń od podatku.  
2. Prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania i jej  
    wpływ na wysokość składki zdrowotnej.  
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
4. Rygorystyczne zasady rozliczenia nadpłaty rocznej  
    w składce zdrowotnej 
5. Sprawdzenie symulacji wyboru najkorzystniejszej formy  
    opodatkowania dla przedsiębiorców w kontekście  
    przepisów Polskiego Ładu. 
6. Składka zdrowotna dla: 
    -  wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz  
       spółek komandytowych, 
    - osób współpracujących,  
    - osób wykonujących zarząd w ramach powołania. 

II. Pozostałe dodatkowe obciążenia  
    w działalności gospodarczej.  
1. Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych  
    w prowadzonej działalności  (sprzęty poleasingowe),  
    których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności  
    jest kwalifikowane w podatku dochodowym do  
    przychodów z działalności – w tym samochody.  
2. Zmiany w zakresie ustalania wartości początkowej  
    środków trwałych nabytych przed rozpoczęciem ich  
    wykorzystywania w działalności gospodarczej.  
3. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów  
    amortyzacyjnych budynków i lokali mieszkalnych.  
4. Opodatkowanie najmu wyłącznie na zasadach ryczałtu  
    lub w ramach działalności gospodarczej. 
5. Obowiązek przesyłania ksiąg w wersji elektronicznej  
    do urzędu skarbowego. 
6. Ukryta dywidenda – analiza przepisów ograniczających  
    zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych . 
7. Ukryta dywidenda, a  najem nieruchomości lub rzeczy  
    ruchomych jako forma uniknięcia podwójnego  
    opodatkowania w ramach spółki kapitałowej. 

III. Zmiany korzystne dla podatników.  
1. Podwyższenie kwoty wolnej z 8 000 zł  do 30 000 zł.  
2. Podwyższenie progu podatkowego z 85 548 zł  
    do 120 000 zł. 
3. Nowe obowiązki płatnika - wybrane zagadnienia. 
4. Ulgi na wielodzietne rodziny.  
5. Ulga na rezygnację z emerytury.  
6. Ulgi na powrót odliczane od podatku - dla osób, które  
    zmieniły rezydencję podatkową na polską. 
7. Ulgi dla klasy średniej. 
8. Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania  
    dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących  
    dzieci, prowadzących działalność gospodarczą  
    opodatkowaną liniowo i ryczałtem. 

 
9. Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków,  
    w sytuacji, gdy związek małżeński nie trwa cały rok. 
10. Rozliczanie się osób samotnie wychowujących dzieci.   
11. Poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do  
      ulgi rehabilitacyjnej.  
12. Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika  
      wykorzystującego samochód służbowy do celów  
      prywatnych. 

IV. Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej:  
   - nowe stawki opodatkowania,  
   - zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów i ich skutki  
     podatkowe,  
   - stopniowa likwidacja karty podatkowej. 

V. Promocja niektórych wydatków na działalność  
     gospodarczą.  
1. Zmiany w uldze badawczo – rozwojowej. 
2. Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego  
    produktu lub wprowadzenie go na rynek;  
3. Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze  
    sprzedaży produktów.  
4. Ulga na robotyzację. 

VI. Zmiany w CIT.  
1. Zmiany w estońskim CIT. 
2. Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających  
    działalność za granicą.  
3. Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów finansowania  
    dłużnego – pogorszenie się sytuacji podatników. 
4. Wprowadzenie minimalnego podatku CIT jako  
    przeciwdziałanie generowaniu strat. 
5. Obowiązek przesyłania ksiąg w wersji elektronicznej  
    do urzędu skarbowego. 

VII. Inne zmiany dotyczące przedsiębiorców. 
1. Zmiany limitu operacji gotówkowych. 
2. Zmiany w rozliczeniach z konsumentami. 
3. Zmiany mające przeciwdziałać zatrudnianiu pracowników  
    „na czarno” i wypłatom dokonywanym „poza listą płac”. 
4. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. 

VIII. Inne zmiany dotyczące podatku VAT.  
1. Grupa VAT - komu ma zostać umożliwione wspólne  
    rozliczanie dla potrzeb VAT. 
2. Opcja opodatkowania usług finansowych. 
3. Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych       
    - w jakim terminie podatnicy mają uzyskać możliwość  
      zwrotu VAT. 
4. Wprowadzenie obowiązku posiadania terminalu  
    płatniczego lub innej formy instrumentu płatniczego dla  
    wszystkich podatników posiadających kasy fiskalne,  
    wysoka kara za brak synchronizacji kasy z instrumentem  
    płatniczym. 
5. Wprowadzenie faktury restrukturyzowanej. 
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