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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE STACJONARNE NA SALI 
 

PODSUMOWANIE ZMIAN PODATKOWYCH  
NA 2022 - A NOWY ŁAD  

 
 

Informacje organizacyjne: 

 

TERMIN SZKOLENIA 

 

14 grudzień 2021 (wtorek) 

 

GODZINY SZKOLENIA 09:00 – 15:00  

 

PROWADZĄCY 
KRZYSZTOF BUDASZ 

 

CENA SZKOLENIA 
450,00 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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PODSUMOWANIE ZMIAN PODATKOWYCH  

NA 2022 A NOWY ŁAD 

 
 

CEL SZKOLENIA 
 
Celem szkolenia jest bezpieczeństwo podatkowe podatników w związku z wprowadzaniem 
licznych zmian podatkowych. W interesie każdego podatnika jest dokładne zapoznanie się z 
zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii. Istotne staje się wprowadzenie 
rozwiązań wewnętrznych, które mają zapewnić podatnikom zgodność z nowymi regulacjami. 
Uczestnicy szkolenie uzyskają wiedzę mającą na celu wyeliminowanie ryzyka ewentualnych 
zaległości podatkowych oraz odpowiedzialności karno-skarbowej, która może wystąpić w 
razie nieprawidłowej klasyfikacji podatkowej transakcji z podmiotami zagranicznymi. 

 
PROGRAM 
 
A. Pakiet e-commerce – podsumowanie zmian  

B. Objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu VAT e-
commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163) 

C. Zmiany wnikające ze Slim VAT 2 

a) Odliczenie VAT naliczonego poprzez korektę przeszłych rozliczeń 
b) Dostawa nieruchomości – wybór opodatkowania VATU 
c) Ulga na złe długi 
d) Zmiany w fakturowaniu 
e) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 

D. Zmiany w zakresie podatku u źródła od 1 lipca 2021 

E. Zmiany w zakresie JPK – podsumowanie zmian od 1 lipca 2021 

F. Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) 

G. Rozporządzenie w sprawie braku PIT i CIT od Tarczy Finansowej 

H. Krajowy System e-Faktur  

I. Nowy Ład – rewolucja podatkowa: 

f) Zmiana kwoty wolnej od podatku, 
g) Ubezpieczenie zdrowotne a odliczenie od podatku, 
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h) Stawki podatkowe, 
i) Zatrudnienie na czarno – ryzykowne działania pracodawcy 
j) Rozszerzenie definicji polskiej rezydencji podatkowej, 
k) Zmiany w estońskim CIT, 
l) Ulga B+R, 
m) Ulga na prototyp,  
n) Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,  
o) Ulga na robotyzację,  
p) Ulga IP Box,  
q) Ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, 
r) Ulga konsolidacyjną, 
s) Ulga na ekspansję, 
t) Zachęty do inwestowania w Polsce przez korporacje Ulga na powrót pracowników i 

małego biznesu, 

J. Faktury korekty – na co trzeba zwrócić po 1 stycznia 2021r. 

K. Transakcje z rajami podatkowymi nowe obowiązki. 

 

 
 
PROWADZĄCY: 
 
 

 

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.  
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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. 
  
 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY 


