
 

 

 

 

 
 
 

SZEROKI PRZEGLĄD PODATKOWY  
 

Omówienie zmian i aktualności w Polskim Ładzie 
 

TERMIN: 

8 wrzesień 2022 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 

Lub  
SZKOLENIE ONLINE    

CENA KRAKÓW: 540 ZŁ 
CENA ONLINE: 440 ZŁ 

PROMOCJA!!! 

ZGŁOSZENIA DO: 
1.09.2022 CENA KRAKÓW: 
440ZŁ NETTO 

ZGŁOSZENIA DO: 5.09.2022 
CENA ONLINE: 340ZŁ 
NETTO 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  

PROWADZĄCY – doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec  
z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Zmiany podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w różnych formach. Składka 
zdrowotna jako nowy „para podatek” dla przedsiębiorców  

1.1. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców – 
brak możliwości odliczeń od podatku . 

1.2. Co to znaczy, że składka zdrowotna ustalana jest od dochodu? 
Jakiego? 

 Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne wynikające z kwietniowej nowelizacji 
ustawy Polski Ład. 

 uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu 
miesięcznym i rocznym; 

 wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy 
wymiaru składki zdrowotnej; 

 nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla 
potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej; 

 przepisy przejściowe. 
1.3. Jakie formy opodatkowania wybierają obecnie przedsiębiorcy  

w celu złagodzenia skutków braku odliczenia składki zdrowotnej? 
Zagrożenia wynikające z wchodzącej od nowego roku  przepisów 
o ukrytej dywidendzie, fakturowanie swojej spółki z o.o., wynajmuje 
nieruchomość spółce, posiedzenia zarządu za „duże pieniądze”   

1.4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - składka zdrowotna 
uzależniona od wysokości przychodów. 

 nowe stawki opodatkowania 
 zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe  
 stopniowa likwidacja karty podatkowej 
1.5. Rygorystyczne zasady rozliczenia nadpłaty rocznej w składce 

zdrowotnej 
1.6. Obciążenia para podatkowe wspólników jednoosobowych spółek 

z.o.o. oraz spółek komandytowych . 
1.7. Oskładkowanie osób współpracujących  
1.8. Oskładkowanie osób wykonujących zarząd w ramach powołania. 

PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ 
DO 1.09.2022 lub 5.09.2022 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

2. Zmiany które weszły  w życie od lipca 2022 roku.  
2.1. całkowita likwidacja ulgi dla klasy średniej; 
2.2. obniżenie pierwszej stawki skali podatkowej z 17% do 12% (dla 

wszystkich podatników na skali podatkowej, tj. pracowników, 
emerytów, przedsiębiorców); 

2.3. wprowadzenie składki społecznej i zdrowotnej dla nowej grupy 
podatników; 

2.4. wprowadzenie składki zdrowotnej dla wszystkich prokurentów; 
2.5. umożliwienie co do zasady odliczenia składki zdrowotnej od 

podstawy opodatkowania (nie od podatku) w przypadku niektórych 
przedsiębiorców, tj. 

 podatek liniowy – do wysokości 8.700 zł odliczenia w formie KUP 
(kwota ta będzie waloryzowana corocznie w drodze obwieszczenia 
Ministra Finansów), 

 ryczałt – 50% zapłaconej składki zdrowotnej do odliczenia od 
przychodu; 

2.6. odroczenie terminu wejścia w życie obowiązku przesyłania 
elektronicznych ksiąg: 

2.7. zmiany rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem i kwota wolna 
dla dziecka rozliczającego się z samotnym rodzicem oraz 
podwyższenie limitu zarobków przy uldze na dziecko. 

2.8. zmiany w PIT-2 (terminy i sposób złożenia/ wycofania); 
2.9. wynikające z tych zmian nowe obowiązki płatników. 
2.10. likwidacja ulgi zabytkowej tzw. ulgi pałacyk plus. 

 
3. Pozostałe zmiany dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej- przypomnienie niektórych istotnych zmian 
które weszły od 01.01.2022  

3.1. Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych  
w prowadzonej działalności głownie sprzęty poleasingowe, których 
odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane 
w podatku dochodowym do przychodów z działalności – w tym 
samochody  

3.2. Zmiany w zakresie ustalania wartości początkowej środków 
trwałych nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania  
w działalności gospodarczej.  

3.3. Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych 
budynków i lokali mieszkalnych – od 2023 roku. 

3.4. Opodatkowanie najmu wyłącznie na zasadach ryczałtu lub  
w ramach działalności gospodarczej- kiedy korzystniej ? 
 

4. Przypomnienie informacji dotyczącej zakładu pracy jako 
płatnika i obowiązki wynikające ze zmian w Polskim Ładzie. 
Zmiany korzystne dla podatników generujące obowiązki  
i dodatkowe wątpliwości.  

4.1. Podwyższenie kwoty wolnej z 8.000,00  do 30.000 zł – czemu 
pracownicy budżetówki oraz pracujący na wielu etatach nie 
zrozumieli niekorzystnego wpływu na ich wynagrodzenia 



 

 

korzystnych zmian w Polskim Ładzie .  
4.2. Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł 
4.3. Wybrane zagadnienia dotyczące obciążeń płatnika nowymi 

obowiązkami. 
4.4. Festiwal nowych oświadczeń pracowniczych składanych 

płatnikowi: 
 Ulgi na wielodzietne rodziny  
 Ulga na rezygnację z emerytury- kiedy ta rezygnacja ma sens ?  
 Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły 

rezydencję podatkową na polską- jak to się ma do 
przedsiębiorców   

 zwolnienia płatnika z obowiązku liczenia kosztów 
4.5. Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów 

małżonków prowadzących działalność gospodarcza opodatkowaną 
liniowo i ryczałtem. 
 

5. Przypomnienie niektórych istotnych zmian w podatku CIT  

5.1. Zmiany w CIT Estońskim- czy Ryczałt Estoński jest nowym 
„zbawieniem” osób prawnych i niektórych spółek osobowych 
płacących CIT  ? 

5.2. Jakie obowiązki mają firmy rozliczające się w tej formie? 

5.3. Dlaczego podatek CIT może być korzystny dla firm odczuwających 
skutki inflacji? 

5.4. Poważne zmiany w zakresie zaliczania do kosztów finansowania 
dłużnego – pogorszenie się sytuacji podatników. 

 

6. Inne zmiany dotyczące przedsiębiorców płacących CIT jak  
i PIT 

6.1. zmiany limitu operacji gotówkowych od 2023 roku. 
6.2. zmiany w rozliczeniach z konsumentami w zakresie limitu 

transakcji gotówkowych. 
6.3. zmiany mające przeciwdziałać zatrudnianiu pracowników na 

czarno i wypłatom dokonywanym „poza lista płac” 
 

7. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 

 

 

 

 

   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


