
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polski Ład Podatkowy – Zmiany w CIT 
 oraz PIT 

 



 
 
 

 

 
Dlaczego to szkolenie jest dla Ciebie 

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest do służb finansowo-księgowych firm, doradców podatkowych, 

księgowych, biur rachunkowych rozliczających podmioty gospodarcze oraz studentów 

studiujących prawo podatkowe. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zupełnie nowymi zasadami rozliczeń 

podatkowych w PIT i CIT, stosowania nowych ulg podatkowych oraz obliczania składek 

zdrowotnych obciążających podatników. 

 

Korzyści wynikające z szkolenia to nabycie umiejętności stosowania nowych przepisów 

podatkowych w praktyce i obliczania podatków w nowym systemie. Uczestnicy szkolenia 

po zapoznaniu się z zasadami rozliczeń powinni posiadać umiejętność wyboru sposobu 

minimalizowania obciążeń w nowym stanie prawnym i stosowania ulg podatkowych 

wprowadzonych przez ustawodawcę. 

 

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na: https://wektorwiedzy.pl 

 

 

 

 

http://www.wektorwiedzy.pl/


 
 
 

 

Program szkolenia 

1. Zmiany podatkowe związane z „Polskim Ładem” 

Rosnące obciążenia przedsiębiorców 

• Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców – brak możliwości odliczeń 
od podatku 

• Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców (jeśli np. wykażą stratę) 
oraz dla pewnych grup przedsiębiorców jako podstawa do naliczenia 

• Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona ma zostać na poziomie 1/3 kwoty należnego 
podatku 

• Karta podatkowa  - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9 proc. średniego 
wynagrodzenia 

• Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których 
odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym 
do przychodów z działalności 

• Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem  
ich wykorzystywania w działalności gospodarczej 

• Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali 
mieszkalnych. 

Korzyści podatkowe: 

• Podwyższenie kwoty wolnej z 8 do 30.000 zł 
• Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł 
• Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na 

polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności 
wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich 

• Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie 
wychowujących dzieci. 

• Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej. 
• Odformalizowania zasad określania wzorów formularzy PIT 
• Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody 

z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko 
kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej 

• Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do 
celów prywatnych 

• Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiany ulgi w „Polskim Ładzie” 
• Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej 
• Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek; 
• Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów 
• Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy 
• Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu 

fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do 
obsługi tych robotów 

• Zmiany w CIT Estońskim 
• Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą 
• Zmiany w podatku u źródła 
• Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym 



 
 
 

 

- nowe stawki opodatkowania 
- zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe 
- stopniowa likwidacja karty podatkowej 
 

2. Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej: 

• Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią 

koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR 

3. Pozostałe zmiany: 

• Rozliczanie spółek komandytowych po zmianach dokonanych w 2021 r 
• Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały nsa z 24 

maja 2021r. 
• Orzecznictwo podatkowe dotyczące włączeń z kosztów podatkowych, związanych z przelewam 

na rachunek bankowy spoza tzw. „białej listy” 
• Orzecznictwo dotyczące kosztów podatkowych związanych z obowiązkiem regulowania świadczeń 

tzw. „mechanizmem podzielonej płatności” 
• Ulga na złe długi w podatku dochodowym – omówienie przepisów oraz orzecznictwa 

z uwzględnieniem zmian powstałych w trakcie 2020 r. 
• Pozostałe zmiany 

4. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych. 

Orzeczenia sądowo-administracyjne odnoszące się do wybranych kosztów podatkowych, dotyczące m.in.: 
 
• Podatkowego ujęcia kosztów pośrednich 
• Ujmowania do kosztów wypłaconych kar umownych i odszkodowań 
• Wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, członków zarządu, członków rad nadzorczych  

i udziałowców spółek kapitałowych 
• Wydatków związanych z samochodem osobowym 
• Kosztów nieściągalnych wierzytelności 

5. Odpowiedzi na pytania. 


