Polski Ład 2022 – rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

Celem szkoleniajest 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.
PROGRAM:
I. Skutki dla płatników, w szczególności dla pracodawców.
1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku.
2. Podwyższenie drugiego progu skali podatkowej.
3. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej.
4. Ulgi rekompensujące brak odliczenia składki zdrowotnej.
5. Zmiany w zryczałtowanym przychodzie od używania samochodów służbowych do celów prywatnych.
6. Sankcja dla pracodawcy za wypłacanie części wynagrodzenia za pracę gotówką.
7. Pozostałe nowe obowiązki płatników.
II. Skutki dla podatników (przedsiębiorców).
1. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
a) Przedsiębiorcy na skali lub podatku liniowym.
b) Przedsiębiorcy na ryczałcie.
c) Wspólnicy spółek komandytowych i innych spółek osobowych.
d) Minimalna składka zdrowotna.
2. Ukryta dywidenda – ograniczenie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

3. Finansowanie dłużne w kosztach uzyskania przychodów – niekorzystne zmiany.
4. Wykup samochodu z leasingu – niekorzystne zmiany.
5. Amortyzacja nieruchomości – niekorzystne zmiany.
6. Biała lista – obniżenie progu płatności gotówkowych.
7. Zmiany w podatku u źródła.
8. Minimalny CIT.
9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
10. Obowiązek przesyłania ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych w pliku JPK.
III. Ulgi podatkowe.
1. Ulga na obrót bezgotówkowy.
2. Estoński CIT.
3. Ulga B+R.
4. Ulga IP Box
5. Ulga na innowacyjność pracowników.
6. Ulga na prototyp.
7. Ulga na robotyzację.
8. Ulga dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w spółki giełdowe.
IV. Pozostałe zmiany w zakresie podatku dochodowego.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
23 listopada 2021 r. Online
Godziny zajęć:9:30-14:30
Cena obejmuje:uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas
szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58 .

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie
wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

