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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE STACJONARNE NA SALI 
NARESZCIE NA ŻYWO W NOWYM MIEJSCU 

 

 

Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. oraz 
zagadnienia zmian wprowadzonych przez Polski 
Ład w świetle dotychczasowych doświadczeń. 

 
 

Informacje organizacyjne: 

 

TERMIN SZKOLENIA 

 

27 maja 2022 (piątek) 

 

GODZINY SZKOLENIA 10:00 – 16:00  

 

PROWADZĄCY 
PIOTR JAŃCZAK 

 

CENA SZKOLENIA 

490,00 zł netto + VAT / 1 osobę 
 (cena zawiera udział w szkoleniu, pełen catering,  

certyfikat, super nastrój) 
 

NOWE MIEJSCE 
SZKOLENIA 

GRAND ROYAL HOTEL POZNAŃ  
ul. Głogowska 358A, POZNAŃ 

(super łatwy dojazd – bezpłatny parking) 
 

KONTAKT 
karolina.marzec@tax-duty.pl 
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Celem szkolenia jest omówienie zmian w Polskim  Ładzie, jakie mają wejść w życie od 1 

lipca 2022 roku. Ponadto przedmiotem szkolenia jest także omówienie istotnych zagadnień 

wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu od początku roku 2022, z uwzględnieniem 

praktycznych rozwiązań wynikających z dotychczasowego doświadczenia w ich stosowaniu. 

 

 
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: 
 

Planowane zmiany od lipca 2022 r. 
 
1. Zmiany dla przedsiębiorców – podatki PIT, CIT oraz ryczałt: 
 
a) wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
b) zmiana skali podatkowej w PIT 
c) prawo do zmiany zasad opodatkowania (z mocą wsteczną). 
d) wydłużenie terminu składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S 
 
2. Zmiany w składce zdrowotnej, 
a) wprowadzenie oskładkowania komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, 
b) doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów, 
c) zmiany precyzujące rozliczenie roczne (minimalna podstawa, terminy rozliczeń), 
d) zmiany dla osób współpracujących, 
e) zmiana dla twórców i artystów 
f) zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych, 
g) zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z 
działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana w zakresie 
katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej, 
h) zmiana doprecyzowująca w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do 0 zł 
 
3. Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych oraz obowiązków płatników: 
a) obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej, 
b) likwidacja „ulgi dla klasy średniej”, 
c) zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku, 
d) wykreślenie obowiązku wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o 
aktualizację PIT oraz informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia 
oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. 
e) zmiany w składaniu oraz rozszerzenie zakresy oświadczeń i wniosków w PIT-2 
f) zmiany w zakresie obowiązku poboru przez płatnika zaliczki na podatek, 
g) uchylenie mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek, 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo – Celna 

www.tax-duty.pl 

h) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych od podatku PIT. 
h) przesunięcie na 2023 rok terminu ograniczenia możliwości korzystania z kwoty wolnej przy 
zaliczkach u maksymalnie trzech płatników 
i) zmiany dotyczące wynagrodzeń płatników. 
j) zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi, 
k) zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy 
prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych, 
l) zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica, 
ł) zmiana w zakresie wspólnego rozliczania się  osób samotnie wychowujących dzieci, 
 
Inne zmiany: 
a) zmiana w zakresie przesyłania JPK w zakresie CIT oraz PIT, 
b) likwidacja przepisów o abolicji podatkowej, 
c) zmiany w uldze na zabytki (ograniczenie ulgi do remontów) 
d) przesunięcie terminów integracji kas fiskalnych z terminalami. 
e) przepisy doprecyzowujące w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienia wspólnika z takiej 
spółki lub zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce  
f) przepisy doprecyzowujące w zakresie określenia przychodów do opodatkowania z połączenia spółki 
niebędącej osobą prawną. 
 
4. Inne zmiany w Polskim Ładzie wg stanu wiedzy na dzień szkolenia. 
 
 
 
 

Polski Ład - istotne zmiany od 1 stycznia 2022 r. – w świetle 
praktycznych doświadczeń  
 
1. Składka zdrowotna jako istotny element kreujący nowe zobowiązanie fiskalne: 

a) forma opodatkowania, a składka zdrowotna: 
- opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a wyliczenie składki  
  zdrowotnej, 
- opodatkowanie podatkiem liniowym - aspekty praktyczne, 
- ryczałt ewidencjonowany, a składka zdrowotna, 
- wyliczenie składki zdrowotnej bez przychodu, czyli jak obliczyć składkę przy opodatkowaniu   
   kartą podatkową? 
b) zasady ustalania składki zdrowotnej, 
c) minimalna składka zdrowotna, 
d) jakie zasady należało zastosować w rozliczeniu za styczeń, a jakie za kolejne miesiące 2022? 
e) składka zdrowotna dla osób współdziałających z podatnikiem, 
f) terminy opłacania składek ZUS i przesyłania deklaracji do ZUS od 2022 r. 
g) korekty rozliczeń składki zdrowotnej 

 
2. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach POLSKIEGO ŁADU: 

a) Obliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej 
 - nowy zakres progów podatkowych, 
 - podwyższona „kwota wolna”, 
b) zasady opodatkowania w ramach podatku liniowego w 2022 r., 
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c) zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 
d) zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, 
e) przedłużenie terminów poboru i wpłaty zaliczek na PIT - konsekwencje Rozporządzenia MF z 
dn. 7 stycznia 2022 r. oraz „naprawa” tej sytuacji w drodze ustawy, 
f) praktyczne porównanie zasad wyliczenia podatku PIT w 2021 i 2022, 
g) problematyka stosowania „ulgi dla klasy średniej”? 
h) wspólne rozliczenie PIT, a „ulga dla klasy średniej”, 
i) opodatkowanie małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+, 
j) zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości, 
k) zbycie leasingowanych samochodów skutki podatkowe, 
l) ryczałt dla pracowników z tytułu używania samochodów firmowych, 
m) przerzucanie dochodów w relacji z podmiotem powiązanym 
n) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość 
rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach), 
o) problematyki „ukrytej dywidendy” zmiana na 2023 r 
p) CIT Estoński 2.0 - istotne zmiany – zliberalizowanie warunków, 
q) nowe ulgi w podatku dochodowym - podstawowe uwarunkowania ich stosowania: 
- ulga na powrót, 
- ulga na prototyp, 
- ulga na robotyzację, 
- ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, 
- modyfikacja ulgi B+R i symultaniczność z IP-Box, 
- ulgi na IPO i CSR oraz na „ekspansję”, 
r) ulgi dla podatników związane z wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego, 
s) zmiana limitu płatności gotówkowych. 
t) obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowej, 
u) nabycie sprawdzające - nowe narzędzie kontroli podatników. 

 
 
 
3.  Podatek od towarów i usług - wybrane zmiany w zakresie VAT: 
a) grupy VAT jako nowy rodzaj podatnika: 
b) opodatkowanie usług finansowych: 
 
 
 
4. Pytania 
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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  
 

NARESZCIE NA ŻYWO W NOWYM MIEJSCU! 


