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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE 

 

Rozliczenia podatkowe i ZUS w obliczu regulacji  

„Tarczy antykryzysowej”  

  jak sobie radzić w trudnych czasach, praktyczne aspekty. 

+ możliwość zadania pytań 

 

Informacje organizacyjne: 

 

TERMIN SZKOLENIA 

 

08 maja 2020 (piątek) 

 

GODZINY SZKOLENIA 
10:00 – 16:00 (3 bloki * po 1,5h + 2 przerwy 15 min 

oraz 1h na odpowiedzi na pytania) 

 

CENA SZKOLENIA 
250,00 zł netto + VAT / 1 osobę  

 

KONTAKT 
karolina.marzec@tax-duty.pl 

 

Po uiszczeniu opłaty na godzinę przed szkoleniem uczestnik uzyskuje link 

do strony internetowej, po kliknięciu którego będzie uczestniczył w 

szkoleniu.
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Rozliczenia podatkowe i ZUS w obliczu regulacji „Tarczy antykryzysowej” -  jak 

sobie radzić w trudnych czasach, praktyczne aspekty.   

 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców ze wsparcia 

finansowego oraz ograniczenia wydatków, a także przedstawienie innych wybranych istotnych 

regulacji  wynikających z przepisów specustawy  „tarczy antykryzysowej” dotyczącej pandemii 

spowodowanej koronawirusem oraz kolejnych zmian tej ustawy według stanu na dzień szkolenia. 

Prelegent przedstawi także pojawiające się w praktyce wybrane praktyczne problemy interpretacyjne 

dotyczące poszczególnych przepisów, proponując sposób ich rozwiązania.  

 

 

Adresaci szkolenia: 

Przedsiębiorcy, działy księgowe, biura rachunkowe, doradcy podatkowi, prawnicy oraz inne osoby 

zainteresowane tematem szkolenia.   

 

 

Uwaga: 

Na zakończenie szkolenia Prelegent odpowie na wybrane pytania. Uczestnicy szkolenia uprawnieni są 

do zadawania pytań w zakresie programu szkolenia drogą e-mail (przesłanie na maila 

karolina.marzec@tax-duty.pl) najpóźniej na 3 dni przed datą szkolenia. Na pytania nie znajdujące 

odpowiedzi podczas szkolenia on-line Wykładowca udzieli odpowiedzi drogą e-mail.  
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PROGRAM: 

Z uwagi na to, że proces legislacyjny wciąż trwa, pomoc jest rozszerzana, program będzie 

aktualizowany na dzień szkolenia.  

Podczas stosowania obowiązujących przepisów pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne. 

Prelegent będzie starał się je sygnalizować podczas szkolenia i proponować adekwatne 

rozwiązania.  

 

1. Podstawa prawna „Tarczy antykryzysowej” wg stanu na dzień szkolenia. 

2. -Akty normatywne , stan prawny na dzień szkolenia – podstawowe informacje. 

3. Podatki CIT oraz PIT od przedsiębiorców 

1) Zmiana terminów złożenia zeznań rocznych 

2) Zmiana terminów rozliczeń podatków  

3) Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy płatności zaliczek – rozliczanie na podstawie 

faktycznie uzyskiwanego dochodu 

4) Zmiana w zakresie rozliczania strat podatkowych – możliwość wstecznej korekty 

5) Zmiana w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów kwalifikowanych z tytułu prac 

badawczo – rozwojowych 

6) zmiana regulacji odnośnie ulgi na złe długi 

7) Ulga z tytułu darowizny na rzecz walki z koronawirusem 

8) Wydłużenie terminu złożenia sprawozdań finansowych. 

4. Podatki o od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów 

cywilno-prawnych -przesunięcie terminu zaliczek z tytułu podatku od osób zatrudnionych. 

5. Zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS bądź odroczenie terminu ich płacenia 

1) Kto skorzysta ze zwolnienia 

2) Zasady i okres zwolnienia 

6. Nowe zasady zgłaszania umów cywilnoprawnych do ubezpieczeń – obowiązek zgłoszenia 

umów o dzieło. 

7. Inne regulacje dotyczące podatków: 

1) Zaniechanie czasowe poboru opłaty prolongacyjnej (istotne przy rozkładaniu należności 

na raty). 

2) Zwolnienie niektórych umów pożyczki z obowiązku uiszczania podatku od czynności 

cywilno-prawnych 
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3) Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej 

4) Przesunięcie terminów wprowadzenia nowych instytucji w podatku VAT 

- VDEK 

                    - nowa matryca stawek VAT 

5) Podatek od przychodów z budynków komercyjnych – przesunięcie terminu 

6) Możliwość rezygnacji przez gminy z podatku od nieruchomości 

8. Zawieszenie części postępowań i terminów procesowych (w tym kontrole, postępowania 

podatkowe, postępowania egzekucyjne oraz postępowania sądowe). 

9. Przesunięcie terminu dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych. 

10. Przesunięcie terminu wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w 

przedsiębiorstwach zatrudniający od 50 pracowników 

11. Szczególne rozwiązania dotyczące samozatrudnionych oraz zatrudnionych na umowę o pracę 

oraz na podstawie umów cywilnoprawnych 

1) Dofinansowanie dla samozatrudnionych 

2) Odroczenie płatności podatku od wynagrodzeń 

3) Dofinansowanie stanowisk pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, na 

podstawie umowy-zleceniaoraz na podstawie umowy o dzieło,  

4) Uelastycznienia prawa pracy , w tym możliwość zmniejszania wymiaru czasu pracy, skutki 

w zakresie wynagrodzenia 

5) Wynagrodzenie za czas przestoju  

6) Pozostałe wybrane istotnedla zatrudniających regulacje. 

12. Pożyczka dla przedsiębiorcy – kwota i warunki uzyskania, spłaty i ewentualnego umorzenia. 

13.  „Tarcza 2.0” – projekt ustawy z 9 kwietnia 2020 r., wg stanu na dzień szkolenia, w tym:   

1) Rozszerzenie zakresu podmiotowego zwolnienia z ZUS oraz zakres tego zwolnienia. 

2) Trzykrotne świadczeniepostojowe 

3) Dopłaty do wynagrodzeń pracowników – zmiana warunków 

4) Mikropożyczka także dla samozatrudnionych – doprecyzowanie czy zmiana? 

5) Odsetki od zaległości w ZUS – zmiana 

6) Rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców. 

14. Inne zmiany oraz projekty według stanu na dzień szkolenia. 

15. Zwolnienia z obowiązku płacenia składek do ZUS oraz otrzymane świadczenia z tytułu 

pandemii a koszty oraz przychody podatnika. 
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16. Możliwość praktycznego wykorzystania wcześniej obowiązujących instytucji prawnych, takich 

jak: wniosek o rozłożenie na raty, wniosek o odroczenie terminu oraz wniosek o umorzenie. 

1) Wytyczne MF dla organów podatkowych w związku z aktualną sytuacją 

2) Jak sporządzać i uzasadniać  wnioski by zwiększyć szansę uzyskania pomocy? 

17. Odpowiedzi na pytania. 
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SYLWETKA TRENERA: 
 

 

PIOTR JAŃCZAK 
 
PARTNER TAX & DUTY 
Prawnik, doradca podatkowy  
Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie 

podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych 

oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi 

oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – 

wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podatnika w charakterze 

pełnomocnika w licznych  
postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami kontroli 

skarbowej i celnej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne wygrane postępowania 

kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa 

podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów 

podatkowych.  

Prywatnie: miłośnik historii, muzyki bluesowej, szachów oraz żeglarstwa; kibic żużla - częsty gość 

na stadionie. 
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