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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE STACJONARNE NA SALI 
 

„POLSKI ŁAD” – JAKIE NIESIE ZE SOBĄ 
KONSEKWENCJE, CO SIĘ ZMIENI, JAK WARTO SIĘ 

ZABEZPIECZYĆ  
 

 

Informacje organizacyjne: 

 

TERMIN SZKOLENIA 

 

13 września 2021 (poniedziałek) 

 

GODZINY SZKOLENIA 09:00 – 15:00  

 

PROWADZĄCY 
PIOTR JAŃCZAK 

 

CENA SZKOLENIA 
420,00 zł netto + VAT / 1 osobę  

 

MIEJSCE SZKOLENIA 

HOTEL WIELSPIN, ul. Wysoka 8, PUSZCZYKOWO 

(K/POZNANIA) 

 

KONTAKT 
karolina.marzec@tax-duty.pl 
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Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektowanymi, istotnymi zmianami w 

zakresie opodatkowania oraz oskładkowania, jakie mają być wprowadzone w życie w 2022 

roku w ramach „Polskiego Ładu”. Wskazanie skutków tych zmian, w tym przykładowe 

symulacje liczbowe. Celem szkolenia jest także wskazanie, jak można przygotować się na 

nadejście tych zmian, tak by rozliczenia były możliwie korzystne dla podatników. Szkolenie 

ma na celu pomoc w podjęciu decyzji, jaką formę opodatkowania wybrać i w jakiej formie 

prawnej prowadzić działalność gospodarczą w roku 2022 po wejściu w życie projektowanych 

zmian. Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się tematyką rozliczeń podatkowych, 

do księgowych, doradców podatkowych, prawników a także innych osób zainteresowanych 

tematyką będącą przedmiotem szkolenia. 

 
PROGRAM: 
 

"Polski Ład" zapowiadany przez Rząd (wcześniej jako „Nowy Ład”) niesie wiele pytań i obaw. 

W tym w szczególności dla przedsiębiorców. Przedmiotem szkolenia jest próba 

usystematyzowania projektowanych zmian wg stanu na dzień szkolenia oraz omówienie 

problemów jakie projektowane zmiany za sobą niosą w zakresie oskładkowania oraz 

opodatkowania. Szkolenie będzie miało także na celu przedstawienie możliwości 

przygotowania się na nadchodzące zmiany, tak by możliwe optymalnie wprowadzić biznes 

w 2022 rok. 

 

 

I. Zmiany w przepisach wg stanu na dzień szkolenia 

1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz pierwszego progu skali podatkowej w PIT 

2. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej:  

 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

 Spółki osobowe (cywilna, jawna, komandytowa)  

 członkowie organów spółek kapitałowych 
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3. „Ulga dla klasy średniej” 

4. Zmiana w zakresie rozliczania wynajmu mieszkań, brak możliwości amortyzacji  

5. Zmiany w leasingu 

6. Ograniczenie kosztów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi 

7. Rozszerzenie ulgi B+R raz IP-BOX 

8. Ulga na robotyzację i automatyzację  

9. Ulga na prototypy 

10. Ulga dotycząca wejścia na giełdę (IPO)  

11. Ulgi związane z inwestycjami w akcje i udziały spółek 

12. Odliczenia dla inwestujących w kulturę, sport, zabytki  

13. Preferencyjne rozliczanie kosztów promocyjnych 

14. Ulga na terminale 

15. Zmiany w tzw. "estońskim CIT" - likwidacje znacznej części barier  

16. Uproszczenia w zakresie cen transferowych  

17. Ulga dla przyjeżdzających do kraju  

18. Ulga dla przywożących majątek do Polski 

19. Abolicja podatkowa 

20. Inne istotne zmiany wg stanu wiedzy na dzień szkolenia 

 

II. Praktyczne rozważania odnośnie skutków wprowadzanych zmian – jak przygotować się 

do zmian wynikających z „Polskiego Ładu”? 

1.Jak poradzić sobie w rzeczywistości „Polskiego Ładu”?  

2.Czy to koniec podatku liniowego? 

3.Jaką wybrać formę opodatkowania? Zasady ogólne, ryczałt? Przykłady i symulacje. 

4.Prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej? 

5.Inne rozwiązania oraz problemy praktyczne. 

 

III. Pytania i odpowiedzi. 
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PROWADZĄCY: 
 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY 


