Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w KIELCACH
organizuje 1 – dniowe szkolenie ze zmian w podatku dochodowym od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład 2022 – rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian w obszarze podatków dochodowych, jakie wejdą w życie
od 1 stycznia 2022 r. w ramach wdrożenia tzw. Polskiego Ładu. Zmiany w dużej mierze dotyczą pracowników i zleceniobiorców, więc
w trakcie w szkolenia przedstawione zostaną skutki wejścia w życie nowych przepisów z perspektywy płatników, którzy naliczają
składki na ubezpieczenie oraz zaliczki na podatek.
Polski Ład zawiera wiele niekorzystnych zmian dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób
fizycznych przez spółki i przedsiębiorców jednoosobowych. Na szkoleniu przedstawione zostaną poszczególne zmiany mające
znaczenie dla obliczenia podatku CIT i PIT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Polski Ład wprowadza nowe ulgi podatkowe oraz ułatwia i rozszerza możliwość korzystania z istniejących już ulg. Szkolenie będzie
okazją by poznać nowe ulgi i zneutralizować choć w części fiskalny efekt wynikający z pozostałych zmian.
Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników pionu księgowości, jak również dla biur
rachunkowych oraz właścicieli firm, dyrektorów i menadżerów mających wpływ na decyzje dotyczące form i sposobów prowadzenia
działalności gospodarczej.

Wykładowca:
Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający
kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku
VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku
od towarów i usług. Przeprowadził szkolenia m. in. dla pracowników organów podatkowych i innych pracowników jednostek sektora
finansów publicznych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków
dochodowych.

Program szkolenia.
I. Skutki dla płatników, w szczególności dla pracodawców.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku.
Podwyższenie drugiego progu skali podatkowej.
Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej.
Ulgi rekompensujące brak odliczenia składki zdrowotnej.
Zmiany w zryczałtowanym przychodzie od używania samochodów służbowych do celów prywatnych.
Sankcja dla pracodawcy za wypłacanie części wynagrodzenia za pracę gotówką.
Pozostałe nowe obowiązki płatników.

II. Skutki dla podatników (przedsiębiorców).
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
Przedsiębiorcy na skali lub podatku liniowym.
Przedsiębiorcy na ryczałcie.
Wspólnicy spółek komandytowych i innych spółek osobowych.
Minimalna składka zdrowotna.
Ukryta dywidenda – ograniczenie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Finansowanie dłużne w kosztach uzyskania przychodów – niekorzystne zmiany.
Wykup samochodu z leasingu – niekorzystne zmiany.
Amortyzacja nieruchomości – niekorzystne zmiany.
Biała lista – obniżenie progu płatności gotówkowych.
Zmiany w podatku u źródła.
Minimalny CIT.
Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Obowiązek przesyłania ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych w pliku JPK.

III. Ulgi podatkowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

Ulga na obrót bezgotówkowy.
Estoński CIT.
Ulga B+R.
Ulga IP Box
Ulga na innowacyjność pracowników.
Ulga na prototyp.
Ulga na robotyzację.
Ulga dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w spółki giełdowe.

Pozostałe zmiany w zakresie podatku dochodowego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej
www.thetakielce.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Alior Bank 60-2490-0005-0000-4500-2555-3657
do dnia poprzedzającego szkolenie.
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z regulaminem świadczenia
usług edukacyjnych przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy
organizatorem szkolenia a zgłaszającym. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką i nadesłaną kartą szkolenia.
Dla stałych klientów udzielamy rabaty !
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu i prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc kierując
pod nw. adres e-mail: szkolenia@thetakielce.pl zgłoszenie
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Miejsce szkolenia

Cena za 1
osobę

Kielce

7 grudzień 2021 r. godz. 9,00

Hotel Kameralny, ul. Tarnowska 7,
25-394 Kielce

360 zł.
brutto

Ilość osób

Uwaga! (Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca szkolenia w wyniku licznej grupy osób zainteresowanych. O zmianie
miejsca szkolenie organizator poinformuje Państwa drogą e-mail, na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia)
Cena szkolenia wynosi za 1 dzień – 360,00 zł, brutto za 1 osobę.
(Zwolnienie z VAT gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych – oświadczenie w karcie zgłoszenia)
Ośrodek posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
pod numerem ewidencyjnym: 2.26/00014/2007,
Akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach,
System Zarządzania, Jakością według norm ISO 9001:2015

Za nasze szkolenia ceny nie ulegają zmianie od kilku lat!

Serdecznie zapraszamy!

