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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:

POLSKI ŁAD
- przegląd wybranych zagadnień podatkowych w PIT, CIT, VAT,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne,
które odbędzie się w trybie online

21 stycznia 2022 r. (piątek), godz.10.00 – 15.00.
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk 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 280 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
- przegląd wybranych zagadnień podatkowych w PIT, CIT, VAT,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Program szkolenia:
1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
od 1 stycznia 2022 r.:
- zmiany w zakresie odliczania składki na
ubezpieczenie zdrowotne,
- nowe zasady obliczania podstawy składki zdrowotnej
przez przedsiębiorców,
- deklaracje do ZUS,
- korekta roczna, wniosek o nadpłatę.
- członkowie zarządu z powołania, prokurenci – objęci
składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek,
konsekwencje.

2. Zmiany w podatku PIT – z perspektywy
płatnika i podatnika prowadzącego
działalność gospodarczą:
- wprowadzenie nowej kwoty wolnej do skali
podatkowej,
- nowa górna granica pierwszego progu podatkowego,
- ulga dla klasy średniej - skala podatkowa,
- nowe zasady obliczania zaliczki na PIT od
wynagrodzeń,
- zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania
małżonków i rodziców samotnie wychowujących
dzieci,
- zmiany w zasadach rozliczania ulgi prorodzinnej,
- zmiany w zasadach raportowania PKPiR, KH,
ewidencji ryczałtowca (od 2023 r.),
- obowiązek prowadzenia ksiąg za pomocą programów
komputerowych (od 2023 r.),
- zmiany w zasadach dokonywania odpisów
amortyzacyjnych – nieruchomości mieszkalne, środki
trwałe wprowadzone do ewidencji,
- zmiany w zasadach rozliczania samochodów
służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych,
- zmiany w prawie przedsiębiorców wpływające na
podatki dochodowe,

- obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowej,
sankcje za brak takiej możliwości, zmniejszenie limitu
transakcji gotówkowych z 15 000 do 8 000 PLN –
przesunięte na rok 2023,
- nowy limit transakcji z osobami fizycznymi, sankcje,
(od 2023 r.),
- Polska bezgotówkowa pakiet ulg, zwolnień i sankcji,
- zasady obowiązkowego stosowania „terminali”,
- zmiany w zasadach opodatkowania najmu
prywatnego,
- zakaz amortyzacji nieruchomości jeśli wynajmowana
jest w ramach działalności gospodarczej.

3. Zmiany w ryczałcie:
- nowe i zmienione stawki podatku zryczałtowanego,
- zmiana definicji wolnego zawodu dla potrzeb
stosowania podatków zryczałtowanych,
- wyłączenia możliwości stosowania ryczałtu.

4. Wpływ zmian wprowadzonych Polskim
Ładem na wybór formy opodatkowania.
5. Inne zmiany podatkowe:
- ograniczanie zaliczania do kosztów uzyskania
wydatków między podmiotami powiązanymi na
gruncie podatku CIT,
- podatek minimalny na gruncie CIT,
- czynny żal – czyli zmiany w Kodeksie karnym
skarbowym,
- inne zmiany w podatku VAT – grupy kapitałowe,
szybszy zwrot podatku, ograniczenia w możliwościach
szybszego zwrotu VAT, nowe ograniczenia
w stosowaniu rozliczeń kwartalnych,
- zmiany w CIT estońskim,
- pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie
pracowników „na czarno”,
- inne planowane zmiany, zgodnie z bieżącym etapem
prac legislacyjnych.

