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POLSKI „ŁAD” – REWOLUCYJNE ZMIANY, KONSEKWENCJE
PRAWNE. NOWELIZACJE PODATKÓW PIT, CIT I VAT.
ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH.
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.
Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.
Na poniższe szkolenia możecie Państwo otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich
(Baza Usług Rozwojowych) lub z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Urzędy Pracy).
Nasza firma po uzyskaniu Certyfikatu Jakości TGLS może świadczyć usługi szkoleniowe
z możliwością dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych (PARP).

TERMIN: 30.11 - 03.12.2021r.
Cena promocyjna (bez dofinansowania ) -

1.685 zł netto (2.072,55 zł brutto)

Lokalizacja: Toruń - Hotel POLONIA * * * ul. Plac Teatralny 5
(ośrodek usytuowany jest w centrum miasta - "Stary Rynek")
Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe w formie
zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 - 200 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
imprezę integracyjną, warsztaty piernikarskie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przerwy kawowe
i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 240 zł netto / 295,20 zł
zł brutto za cały pobyt.
Program rekreacyjny:
01.12.2021r. (środa) godz. 18.30 - kolacja integracyjna.
02.12.2021r. (czwartek) godz. 17.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, warsztaty

piernikarskie - wypiek własnego piernika.
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej
pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni
staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowoksięgowym.
Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa
podatkowego, partner w kancelarii Kostrzewski Kołecki Doradca Podatkowy Radca Prawny Spółka
Partnerska. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował
największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie
Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w
praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009
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Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność
szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.
W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia
z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Na szkolenie można się także zapisać online wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia
PROGRAM SZKOLENIA
I. Nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2022 r.
1. Nowelizacja – polski ład.
 Grupy VAT – nowa kategoria podatnika.
- Transakcje i czynności podejmowane wewnątrz grupy.
- Odliczanie podatku VAT.
- Mechanizm podzielonej płatności.
- Dokumentacja.
- Zwrot podatku VAT.
- Zasady odpowiedzialności członków grupy.
 Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
 Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.
 Czasowe ograniczenia przy braku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności
gotówkowych.
 Zmiany w kodach CN.
 Zmiany w WIS.
 Zmiany w deklaracjach kwartalnych.
 Szczególny moment podatkowych dla czynności dokonywanych w mocy prawa.
2. Faktury ustrukturyzowane oraz system e-faktur VAT.
II. Nowelizacje podatków PIT oraz CIT w 2022 r.
1. Istotne zmiany podatku dla pracowników oraz pracodawców.









Nowa skala podatkowa.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego.
Składka zdrowotna pracowników.
Tzw. Ulga dla klasy średniej.
Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej.
Konsekwencje dla pracodawców z tytułu nielegalnego zatrudniania pracowników.
Zmiana zasad ryczałtu z tytułu używania samochodów przez pracowników.
Nowe obowiązki płatników.

2. Nowelizacje rozliczeń osób prywatnych.
 Rozliczenia z małżonkiem.
 Rozliczenia osób samotnie wychowujących dziecko (po poprawkach sejmowych).
 Nowelizacje ulg podatkowych:
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- Ulga rehabilitacyjna.
- Ulga mieszkaniowa.
- Ulga na dzieci.
 Poszerzenie rezydencji podatkowej (ulga na powrót, ryczał od przychodów osób zagranicznych)
 Zmiany w zakresie najmu prywatnego
 Zeznania roczne oraz właściwość organów podatkowych
3. Zmiany w składce zdrowotnej.






Podatek liniowy.
Ryczałt.
Karta podatkowa.
Minimalna podstawa składki.
Terminy ustawowe.

4. Istotne nowelizacje ustawowe.

























Rozszerzenie stosowania ulgi BR i IP BOX.
Rozszerzenie stosowania tzw. „estońskiego CIT”.
Preferencje przy inwestycjach w alternatywne spółki inwestycyjne.
Ulga na robotyzację.
Ulga na działalność sportową, kulturalna oraz szkolnictwo.
Ulga na ochronę i konserwację zabytków.
Ulga pro wzrostowa.
Ulgi przy obrocie bezgotówkowym.
Ulga konsolidacyjna.
Sprzedaż składnika majątku wykupionego po leasingu.
Zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI.
Zmiany w zakresie amortyzacji (spółki nieruchomościowe, budynki i lokal mieszkalne).
Zmiany przepisów o cenach transferowych (definicja, korekty, dokumentacja, termin
przedłożenia dokumentacji, oświadczenia).
Zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI.
Wprowadzenie reżimu holdingowego.
Złagodzenie reguł dla podatkowych grup kapitałowych.
Zmiany przepisów dotyczące reorganizacji podmiotów.
Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła.
Wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”.
Opodatkowanie nowej koncepcji tzw. Przerzucania dochodów (nowy art. 24aa CIT).
Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych.
Składniki majątku otrzymane ze spółek osobowych.
Przesyłanie plików JPK w podatkach PIT oraz CIT.
Nowelizacja ryczałtu oraz karty podatkowej (zmiana definicji wolnych zawodów, zmiana
niektórych stawek, zmiany pozostałe, likwidacja karty od 1.01.2022 r.).

III. Nowelizacja ordynacji podatkowej, ustawie o KAS, zmiany w kks oraz zmiany pozostałe.





Porozumienie inwestycyjne.
Informacje podatkowe.
Obejście prawa podatkowego.
Uprawnienia organów w przypadku znikającego podatnika.
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Nabycie sprawdzające.
Tymczasowe zajęcie ruchomości.
Zmiany w kks.
Obniżenie limitu transakcji gotówkowych.

IV. Zmiany pozostałe wprowadzone od 2021 r.





Opodatkowanie spółek komandytowych.
Spółki nieruchomościowe.
Uchwała NSA z 24.05.2021 r. (rozliczanie przychodów w tytułu najmu).
Skutki naruszeń białej listy oraz mpp – orzecznictwo sądowe.

V. Najnowsze orzecznictwo sądowe na gruncie podatku VAT oraz CIT i PIT.
VI. Rozwiązania problematycznych stanów faktycznych
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