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ZMIANY W PODATKU VAT  

Polski Ład  
 
 

TERMIN: 

17 grudzień 2021 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
Lub  
SZKOLENIE ONLINE    
 

CENA KRAKÓW: 500 ZŁ 
CENA ONLINE: 390 ZŁ 
 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 10.12.2021 
CENA KRAKÓW: 400ZŁ NETTO 
 
ZGŁOSZENIA DO: 14.12.2021 
CENA ONLINE: 290ZŁ NETTO 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
Tel. 604-711-170 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 

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

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Zmiany podatkowe związane z rosnącymi obciążeniami 
podatnika. Rosnące obciążenia przedsiębiorców. Składka 
zdrowotna jako nowy „para podatek” dla przedsiębiorców 
 

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

 Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców . 
 Wpływ błędnie ustalonej podstawy opodatkowania na wysokość 

składki zdrowotnej i ewentualne dalsze konsekwencje tego błędu.   
 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - składka zdrowotna 

ustalona ma zostać uzależnioną od wysokości przychodów. 
 Rygorystyczne zasady rozliczenia nadpłaty rocznej w składce 

zdrowotnej 
 Sprawdzenie symulacji wyboru najkorzystniejszej formy 

opodatkowania dla przedsiębiorców po wejściu Polskiego Ładu. 
 Oskładkowanie zdrowotne wspólników jednoosobowych spółek 

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

 
Pozostałe dodatkowe obciążenia w działalności  

 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  

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

 Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych 
budynków i lokali mieszkalnych.  

 Opodatkowanie najmu wyłącznie na zasadach ryczałtu lub  
w ramach działalności gospodarczej. 

 Obowiązek przesyłania ksiąg w wersji elektronicznej do US 
 Ukryta dywidenda – jak rozumieć te przepisy ograniczające 

zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych . 
 Ukryta dywidenda  a  najem nieruchomości lub rzeczy ruchomych 

jako forma uniknięcia podwójnego opodatkowania w ramach spółki 
kapitałowej. 

 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

10.12.2021 lub 14.12.2021 



 

 
Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 

 

biuro@galeriaszkolen.pl 2. Zmiany korzystne dla podatników:  
 Podwyższenie kwoty wolnej z 8.000,00  do 30.000 zł  
 Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł 
 Wybrane zagadnienia dotyczące obciążeń płatnika nowymi 

obowiązkami. 
 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   
 Ulgi dla klasy średniej- kogo dotyczy ? 
 Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów 

małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci prowadzących 
działalność gospodarcza opodatkowaną liniowo i ryczałtem. 

 Możliwość wspólnego opodatkowania gdy związek małżeński nie 
trwa cały rok. 

 Rozliczanie się osób samotnie wychowujących dzieci- czy aby na 
pewno ich sytuacja się polepszy?   

 Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi 
rehabilitacyjnej.  

 Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego 
samochód służbowy do celów prywatnych  

 
3. Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej  
 Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym  
 nowe stawki opodatkowania  
 zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe  
 stopniowa likwidacja karty podatkowej 

 
4. Promocja niektórych wydatków na działalność gospodarczą  
 Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej 
 Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub 

wprowadzenie go na rynek;  
 Ulga pro-wzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży 

produktów  
 Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń 

podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów 
przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do 
obsługi tych robotów 
 

5. Zmiany w CIT  
 Zmiany w CIT Estońskim  
 Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających 

działalność za granicą  
 Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów finansowania dłużnego – 

pogorszenie się sytuacji podatników. 
 Wprowadzenie minimalnego podatku CIT jako przeciwdziałanie 

generowaniu strat w osobach prawnych .  
 Obowiązek przesyłania ksiąg w wersji elektronicznej do US  

 
6. Inne zmiany dotyczące przedsiębiorców 
 zmiany limitu operacji gotówkowych 



 

 
Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 

 

 zmiany w rozliczeniach z konsumentami 
 zmiany mające przeciwdziałać zatrudnianiu pracowników na czarno 

i wypłatom dokonywanym „poza lista płac” 
 niekorzystne i korzystne zmiany w kodeksie karno skarbowym 

7. Inne zmiany dotyczące podatku VAT  
 Grupa VAT - Komu ma zostać umożliwione wspólne rozliczanie dla 

potrzeb VAT?  
 Opcja opodatkowania usług finansowych - Czy podatnik 

rezygnujący ze zwolnienia z VAT i wybierający opodatkowanie tym 
podatkiem będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich 
świadczonych przez siebie usług finansowych?  

 Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych -  
W jakim terminie podatnicy mają zyskać możliwość uzyskania 
zwrotu VAT? 

 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  

 Wprowadzenie faktury restrukturyzowanej 
 

8. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 


