PODATKI DOCHODOWE 2021 – zmiany
PIT/CIT - PRZEPISY WSPÓLNE
Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE
Informacje organizacyjne:
TERMIN SZKOLENIA

22 STYCZNIA 2021 (piątek)

PROWADZĄCY

KRZYSZTOF BUDASZ

GODZINY SZKOLENIA

10:00 – 15:00
250,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe

TRYB ONLINE
KONTAKT

karolina.marzec@tax-duty.pl

Po uiszczeniu opłaty 15 min. przed szkoleniem uczestnik uzyskuje link do
strony internetowej, po kliknięciu którego będzie uczestniczył w
szkoleniu.
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PODATKI DOCHODOWE 2021 – zmiany
PIT/CIT - PRZEPISY WSPÓLNE
Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

PROGRAM
1. Nowa PKWiU – na czym polegają zmiany i zasady stosowania
2. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych
3. Nowe definicje używanych środków trwałych
4. Ograniczenia w obniżaniu i podwyższaniu stawek amortyzacyjnych
5. Przedłużenie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków
6. Więcej czasu na przekazywanie darowizn na walkę z COVID-19
7. Nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego
8. Wprowadzenie definicji spółek nieruchomościowych
9. Zmiany dotyczące spółek nieruchomościowych


Na czym polegają zmiany



Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego



Obowiązek informowania o udziałowcach



Publikacja indywidualnych danych spółek nieruchomościowych

10. Rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji
11. Rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych
12. Rozszerzenie zakresu dokumentacji podatkowej
13. Wyłączenie podatku cukrowego z kosztów podatkowych
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CIT
Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
1. Opodatkowanie spółek komandytowych i spółek jawnych jako podatników podatku
dochodowego CIT









nadanie statusu podatnika CIT SPÓŁCE JAWNEJ
od kiedy spółki komandytowe będą podatnikami CIT – kogo nowe regulacje
obowiązują do 1 stycznia 2021 r., a kogo od 1 maja 2021 r.,
spółki jawne – na co uważać i kiedy mogą się one stać podatnikami CIT, terminy
zawiadomień,
omówienie zasad opodatkowania spółki komandytowej oraz kwot wypłacanych
komplementariuszom i komandytariuszom,
warunki stosowania zwolnienia do 60 tys. zł w przypadku wypłat dla
komandytariuszy,
zasady odliczania straty spółki komandytowej z lat wcześniejszych,
dochody z lat wcześniejszych – przepisy przejściowe,
dochody spółek komandytowych z lat wcześniejszych – problemy z nowymi
przepisami dotyczącymi tzw. korzyści podatkowej, czy i w jakim zakresie można
spodziewać się kontroli.

2. CIT ESTOŃSKI - Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych :












kto będzie mógł korzystać z nowej formy – warunki wyboru estońskiego CIT,
podstawa opodatkowania estońskim CIT (m.in. dochód podzielony, ukryte zyski,
dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z
tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych),
dochody z działalności rolniczej a estoński CIT,
zasady odliczania strat w przypadku tzw. estońskiego CIT,
wybór estońskiego CIT a podatkowe skutki związane z rozliczeniem roku
poprzedzającego rok wyboru nowych zasad (m.in. obowiązek doliczenia dodatkowych
przychodów i kosztów z lat wcześniejszych oraz uwzględnienia tzw. dochodu z
przekształcenia)
inne obowiązki związane z wyborem nowej formy,
omówienie zasad stosowania estońskiego CIT, m.in. ustalanie podstawy
opodatkowania, stawka podatku, terminy płatności,
czy i kiedy warto wybrać estoński CIT a dla kogo nowa forma może być niekorzystna,
estoński CIT a wypłata dywidendy dla udziałowców – zasady pomniejszania podatku.

3. Ograniczenia w rozliczeniu strat
4. Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego - klauzula o unikaniu opodatkowania
5. Struktury hybrydowe - ograniczenia w odliczeniach i kosztach
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6. Źródła dochodów osiąganych przez nierezydentów i spółki nieruchomościowe
7. Przychody z przeniesienia przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku
rzeczowego na rzecz jej wspólników
8. Zwolnienie z opodatkowania części przychodów komandytariusza uzyskanych z
udziału w spółce komandytowej
9. Strategie podatkowe
10. Szerszy zakres stosowania stawki 9%

Zmiany od 1 marca 2021 r.
1. Proste spółki akcyjne

PIT
Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
1. Zwolnienie z PIT dla młodych także dla stażystów i praktykantów
2. Ulga na złe długi także dla podatników płacących zaliczki kwartalnie
3. Ulga abolicyjna
4. Wyższe limity w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
5. Więcej wolnych zawodów objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
6. Objęcie ryczałtem czynności dotychczas wyłączonych z tej formy opodatkowania
7. Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
8. Karta podatkowa dla większej liczby podatników
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POZOSTAŁE ZMIANY 2021
1. Podatek u źródła na 2021 – co szykuje Ministerstwo Finansów?
2. Nowe podatki
a) podatek od deszczu
b) podatek cukrowy
3.
4.
5.
6.

Podsumowanie JPK po pierwszych miesiącach
Zmiana właściwości miejscowej organów podatkowych
Planowane zmiany w obszarze kontroli podatników
Pozostałe wybrane zmiany.

ORDYNACJA PODATKOWA
Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
1. Odpowiedzialność płatnika będącego spółką nieruchomościową
2. Odpowiedzialność członków zarządu w prostej spółce akcyjnej
3. Elektroniczne doręczanie pism w procedurze podatkowej
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SYLWETKA TRENERA – PODATKI DOCHODOWE:

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY
Doradca podatkowy, radca prawny, audytor

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę zawodową rozpoczął w międzynarodowej
spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku
dochodowego od osób prawnych, procedurze administracyjnej i sądowo administracyjnej.
Wieloletnie doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach
podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur
biznesowych.
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla Polskiej Izby
Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane aspekty opodatkowania
VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe” oraz „Podatek VAT w
transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenia są skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w
przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany
jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT i w podatkach dochodowych.
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