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Od 01.01.2022 r., wszedł w życie polski ład, który został przyjęty przez Sejm RP.  
Podczas szkolenia przedstawimy wybrane zmiany jakie zostały wprowadzone  
do ustaw podatkowych a które dotyczą podatników CIT. W trakcie szkolenia 
omówione zostaną zmiany w tym podatku a także zmiany w VAT wprowadzane  
w ramach tej nowelizacji. Przedstawimy najistotniejsze nowe rozwiązania,  
z którymi podatnicy CIT muszą mierzyć się, ale jako płatnicy PIT. 
 

 
 

 

Dowiesz się 

• Jakie są zmiany w obowiązkach TP? 
• Jakie są podatkowe skutki nielegalnego zatrudniania? 
• Jakie są ulgi podatkowe w CIT? 
• Jakie są najistotniejsze zmiany dotyczące obowiązków pracodawcy jako 

płatnika PIT? 
 

Uczestnicy 

• Zarząd  
• Kadra Managerska 
• Prawnicy, Radcowie 
• Księgowi 
• Działy kadr 
 

 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej. 
Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Agnieszka Tworzyńska 
project manager 
a.tworzynska@langas.pl 

R ad os ł a w K o wa ls k i  
 

Specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z podatkami pośrednimi, 
bezpośrednimi  
– gospodarczymi oraz postępowaniem 
przed organami podatkowymi i sądami 
administracyjnymi, a także w windykacji 
należności.  

Autor licznych publikacji z zakresu prawa 
podatkowego, gospodarczego, windykacji 
należności m.in. w "Przeglądzie 
Podatkowym", Vademecum Głównego 
Księgowego, LEX Księgowość, Gazecie 
Prawnej, Gazecie Podatkowej, 
Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu. 
Współpracuje z wieloma wydawnictwami 
prawniczymi.  

Doświadczony trener z zakresu podatków 
i Windykacji. Prowadząc liczne szkolenia 
i kursy dla biznesu i administracji 
publicznej. Szkolił największe 
przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. 
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Właściciel 
Kancelarii Doradztwa Podatkowego, 
wcześniej prezes CEiD Sp z o.o. Spółka 
Doradztwa Podatkowego./ 
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Szkolenie on-line 
• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 
• W oparciu o naszą platformę 
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 
 

 
•  
•  
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8.45 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 
9.00 rozpoczęcie szkolenia 
 
Poszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do przychodów z 
zysków kapitałowych. 

 
Zmiany w obowiązkach TP 
 

• Uszczelnienie dotyczące TP. 
• Korekta cen transferowych.  
• Usługi o niskiej wartości dodanej i pożyczki (safe harbours). 
• Lokalna dokumentacja cen transferowych: nowe zasady 

identyfikacji terminu do sporządzenia dokumentacji, 
zmiany dotyczące  progi transakcyjne, uproszczenie 
dotyczące dokumentacji i obowiązek sporządzenie 
dokumentacji w postaci elektronicznej, zwolnienie z 
obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen 
transferowych; wydłużenie terminu do przedstawienia 
dokumentacji organowi 

• Informacja o cenach transferowych wg nowych zasad, w 
tym zasady podpisywania.  

• Informacja o cenach transferowych a informacja ORD-U. 
 
Podatkowe skutki nielegalnego zatrudnienia – przychód i koszty. 

 

Przyjęcia zapłaty gotówkowej od konsumenta a przychód 
podatkowy.  

 

Modyfikacja zasad rozliczania w kosztach podatkowych wydatków 

związanych z finansowaniem dłużnym.  
 

Derogacja dotycząca kosztów nabycia usług niematerialnych od 

podmiotów powiązanych – czy na pewno korzystna zmiana?  
 

Ukryte dywidendy jednak rok później.  

 

Zmiany w środkach trwałych i ich amortyzacji.  
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Porozumienia inwestycyjne  

 

Podatek minimalny  

 
Ulgi podatkowe w CIT 

 

• Odliczenia związane z działalnością CSR 
• Ulga B+R i IP Box zmiany i wspólne zastosowanie 
• Ulga na innowacyjnych pracowników 
• Ulga na prototyp 
• Ulga na ekspansję 
• Ulga konsolidacyjna 
• Ulga na kasy fiskalne 
• Ulga na IPO i Venture Capital  
•  

Estoński CIT – czy wprowadzone zmiany w istotny sposób 

spopularyzują tę formę opodatkowania? Czas na decyzję.   

 

Fundusz niemiecki po zmianach 
 

Opodatkowanie spółek holdingowych  

 
Podatek u źródła 

 

Obowiązek cyklicznego przekazywania ksiąg (JPK_KR/JPK_PKPIR) do 

KAS jednak od 2023 r., ale już teraz warto zacząć się 
przygotowywać. 

 

Wybrane najistotniejsze zmiany dotyczące obowiązków 
pracodawcy jako płatnika PIT, w tym zasady stosowania w trakcie 

roku ulgi dla klasy średniej.   

 

Rezygnacja ze zwolnienia w VAT 
 

Terminy zwrotu nadwyżki VAT 

 
Grupy podatkowe w VAT 

 

15.00 zakończenie szkolenia 
 



 

POLSKI ŁAD – REWOLUCYJNE ZMIANY 
W PODATKACH 

24 lutego 2022 r. 

SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ PLATFORMIE 
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zgłoszenie do 10/02/2022 r. 670 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 11/02/2022 r. 770 PLN + 23% VAT 
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