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Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 
zaprasza do udziału w webinarze pt.:   

 

(R)ewolujca podatkowa  
„Polskiego ładu” – jak wpłynie  

na Twój biznes? 
 
 

Webinar skierowany jest do właścicieli firm, pracowników działów księgowych, 
podatkowych i finansowych oraz do pracowników biur rachunkowych, doradców 
podatkowych i innych osób zainteresowanych tematyką.  
Celem webinaru jest przedstawienie zmian w prawie podatkowym ujęte  
w Polskim Ładzie.  

Webinar odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 

 

Program webinaru: 
 

Cz. 1 – zmiany w podatkach dochodowych (PIT, CIT, ryczałt) 
 

1) Zmiany dla przedsiębiorców w składce zdrowotnej oraz zasadach jej rozliczania; 
a) Jak i czy składkę można odliczyć; 
b) Składka zdrowotna a wspólnicy spółek; 
c) Wymiar składki zdrowotnej; 

 
2) Zmiany dla pracowników oraz ich płatników; 

a) Nowa kwota wolna od podatku oraz nowy próg podatkowy; 
b) Rozliczenie składki zdrowotnej; 
c) Eliminacja zatrudnienia „na czarno” i nowe metody sankcjonowania takiego 

działania; 
d) Nowa ulga – ulga dla „klasy średniej”; 
e) Rozliczenie udostępniania samochodów; 
f) Skutki zmian dla płatników; 

 
3) Nowe rozwiązania „Polskiego Ładu” 

a) Zmiany w ulgach B+R oraz IP-BOX; 
b) Zmiany w rozliczaniu estońskiego CIT oraz rozszerzenie możliwości jego 

stosowanie; 
c) Nowe zasady wykupu auta w leasingu; 
d) Zmiany w amortyzacji; 
e) Nowe ulgi podatkowe – jakie dają możliwości i kto z nich skorzysta; 
f) Nowe zasady dla spółek holdingowych; 
g) Zmiany w PSI – kto na nich zyska; 
h) Długo oczekiwane zmiany w WHT; 
i) Zmiany „Polskiego Ładu” a JPK i deklaracje; 
j) Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności poza RP – przerzucanie 

dochodów oraz miejsce faktycznego zarządu; 
k) Nowe regulacje opodatkowania majątku otrzymanego ze spółki osobowej oraz 

dochodu ze zbycia spółki przekształconej; 
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l) Ulga na powrót – kiedy i dla kogo; 
m) Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego; 
n) Ujawnienie dochodów nieopodatkowanych – odstępstwa od restrykcyjnych 

sankcji.; 
o) Co jeszcze przyniesie 1 stycznia 2022 r.?  

 
4) „Polski Ład” a ryczałt 

a) Likwidacja karty podatkowej – jakie niesie skutki; 
b) Nowe znaczenie pojęcia „wolnych zawodów”; 
c) Dla kogo ryczałt pozostanie opłacalny? 

 
Cz. 2 – zmiany w VAT, OP, KKS oraz innych ustawach  
 

1) Zmiana limitu płatności bezgotówkowych; 
a) Zmiana limitu a podatki dochodowe; 
b) Zmiana limitu a podatek VAT; 
c) Obowiązek umożliwienia płatności kartą; 
d) Pozostałe skutki tej zmiany; 

 
2) Zmiany KKS – odpowiedzialność coraz szersza; 

a) Nowe zasady w zakresie tzw. „czynnego żalu”; 
b) Modyfikacja kar w zakresie składania oświadczeń oraz informacji o cenach 

transferowych; 
c) Nabycie sprawdzające – nowa metoda weryfikacji podatnika 

 
3) Nowy ład, starego VAT; 

a) Grupa VAT – nowy podatnik, zasady jego opodatkowania, rozliczania i 
dokumentowania; 

b) Opodatkowanie fakultatywne niektórych usług finansowych; 
c) Zmiany w nomenklaturze scalonej CN; 
d) Zmiany w momentach powstania obowiązku podatkowego; 
e) Szybsze zwroty podatku; 

 
4) Zmiany Ordynacji podatkowej oraz pozostałych ustawach; 

a) Czym będą i jak będą funkcjonować porozumienia inwestycyjne; 
b) Zmiany w zakresie klauzul GAAR; 
c) Tymczasowe zajęcie ruchomości – nowy środek egzekucyjny. 
d) Zmiany w PCC 

 

Prowadzący: 
Pani mec. Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy,  
prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych Sp. z o.o.  
Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-
podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Jest autorką licznych publikacji eksperckich  
z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów  
i usług.  

 

 

 


