
 
 
 
 

 

 

 

Podatek PIT 
20 najczęściej zadawanych pytań   

przez Klientów Biur Rachunkowych 
 

 

  

 

 

 



 
 
 
 

 

Dlaczego to szkolenie jest dla Ciebie 

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników i właścicieli biur rachunkowych, służb księgowych (księgowości), osób odpowiedzialnych                          

za rozliczanie podatku dochodowego (PIT) oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką podatków dochodowych. 

 

Cel szkolenia: 

Celem zajęć jest uzyskanie informacji i wiedzy w zakresie regulacji podatkowych w tematyce podatku PIT w 2021 r. Na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo,  

z jakimi pytaniami od klientów w zakresie podatku PIT, najczęściej mierzą się pracownicy biura rachunkowego.  

Nasz ekspert – wieloletni praktyk, przygotował odpowiedzi oraz praktyczne wskazówki, które pomogą Państwu lepiej wykonywać codzienne obowiązki i wpłyną 

pozytywnie na obsługę klientów biura. 

 

 

Informacje na temat szkolenia znajdziesz również na : https://wektorwiedzy.pl  

 

https://wektorwiedzy.pl/


 
 
 
 

    Program szkolenia 

 Czy można na działalność gospodarcza wziąć kolejny samochód w leasing (bądź na własność) w sytuacji, kiedy leasingują  lub mam  

na działalność już jeden samochód? 

 Czy alkohol może stanowić koszt podatkowy? 

 Czy zakup odzieży osobistej, zegarka, perfum, może w jakikolwiek sposób stanowić koszt uzyskania przychodu? 

 Czy można zamiast sprzedawać samochód lub inny towar, podarować go komuś i nie wykazywać przychodu podatkowego? 

 Czy można zaliczyć w koszty podatkowe wartości spotkań z kontrahentami w restauracji? 

 Czy jak prowadzę działalność w swoim miejscu zamieszkania, to mogą wrzucić w koszty opłaty za media i inne?  Są jakieś inne 

konsekwencje podatkowe? 

 Co oznacza, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem, jak go wykazać czy można uniknąć ryzyka?   

 Co oznacza, że przy sprzedaży samochodu jak występuje korekta VAT, muszą jakąś wartość wykazać w przychodach podatkowych? 

 Czy fv dotycząca kosztu podatkowego za usługi reklamowe, prawne doradcze, musi być jakoś opisana, potwierdzona? 

 Czy zakup wieńca pogrzebowego dla pracownika/kontrahenta można wrzucić w koszty firmy? 

 Czy prowadząc działalność gospodarczą mogę wykorzystywać w jej ramach bez konsekwencji podatkowych składniki majątku będące 

własnością/współwłasnością innych członków rodzinny? 

 Czy otrzymując dotację/dofinansowanie do swojej działalności gospodarczej muszę pokazać przychód podatkowy? 

 Kiedy zapłacona kara umowna, czy odszkodowanie są kosztem podatkowym? 

 Czy kupując jako przedsiębiorca towary lub usługi po obniżonej cenie - np. promocyjnie za 1 zł  narażam się na konsekwencje podatkowe? 

 Czy koszty imprezy pracowniczej, mogą być dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym? 

 Dodatkowe pytania uczestników. 


