Polski Ład 2022 - praktyczny kurs informacyjny
szkolenie online 17 stycznia 2022 r., godz. 9.30 - 14.30

szkolenie prowadzi Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny
rachunkowości i podatków. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec i doradca biznesowy

Program szkolenia:
1. Prezentacja wprowadzonych zmian i ich skutki wg komunikatu Ministerstwa Finansów z
dnia 29.10.2021 r - założenia- intencje- skutki
- wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł
- wyższy próg podatkowy - podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł
- obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy
- emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł
- „Fair Play" w zakresie składki zdrowotnej
- podatkowe" fair play" wobec państwa
2. Opodatkowanie emerytów i rencistów, PIT-0 dla seniorów
3. PIT- 0 dla rodzin 4 +
4. „Fair play" w składce zdrowotnej
- składka zdrowotna dla pracowników
- składka zdrowotna dla przedsiębiorców
5. Ulgi w podatkach w tym min. z tytułu
- wdrażania B+R
- wprowadzania robotyzacji
- konsolidacji
6. Ułatwienia w przyciąganiu do Polski kapitału i inwestorów
7. Program repatriacji kapitału
8. Zasady korzystania z ulgi sponsoringowej
9. Podatkowe „Fair Play „ wobec państwa - działania ograniczające szarą strefę, w tym
zatrudnianie "na czarno" i wyprowadzanie dochodów do rajów podatkowych
- skutki podatkowe nielegalnego zatrudnienia (tu także umowy cywilno-prawne)
10. Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej

11. Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat
- dotyczy wykupu po 1 stycznia 2022 r. Skutki w VAT
12. Zmiany w zasadach rozliczania ryczałtu za używanie służbowego auta w celach
prywatnych
13. Najem prywatny - zasady rozliczania ryczałtem i ograniczania w amortyzacji budynków
mieszkalnych
14. Preferencje dla rodzin i seniorów oraz ulgi podatkowe w PIT w tym zmiany dotyczące
rozliczania PIT przez samotnych rodziców
- ulga na dzieci
- wspólne rozliczenie małżonków
- zerowy PIT dla seniorów
- PIT zero dla rodzin 4+
- ulga dla osób powracających z zagranicy
15. Obniżenie limitu płatności gotówkowych - skutki w PIT/CIT i mechanizm MPP
- konsumenci a transakcje o wartości powyżej 20 000 PLN
16. Nowe podatki dla podatników CIT/PIT
17. Niezadeklarowane dochody - podatek od nieujawnionych źródeł
18. Estoński CIT
19. Ukryte dywidendy i przesyłanie ksiąg/ewidencji drogą elektroniczną - od 2023 r.
20. Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
- kasa fiskalna i zapewnienie płatności przy użyciu instrumentu płatniczego - terminal
płatniczy czy przelew?
21. Pozostałe zmiany w podatkach (w PIT/CIT)
22. E-faktura już od 1.01.2022 r., a od 1.01.2023 r. obligatoryjne
23. Konsultacje, pytania i odpowiedzi

Czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych
podatek VAT zwolniony

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na
stronach: szkolenia-forum.pl, w zakładce do pobrania lub kontakt
W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann
tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec tel. 91 434 29 79
Szkolenia o tej tematyce możemy również zorganizować jako szkolenia wewnętrzne.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.
Informację potwierdzającą realizację szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed
terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM,
Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506

