
 

 

Szkolenie pn. „Wybrane, najważniejsze zmiany podatkowe 

dla przedsiębiorców” 

Termin: 25.10.2021r., w godz. 9.00 - 16.00 

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64 

Koszt szkolenia: 230 zł brutto za osobę 

Prowadząca: Beata Kuśmierek – przede wszystkim praktyk, doradca gospodarczy, 
szkoleniowiec, księgowa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, właścicielka firmy 
TaxDeal. 

Program szkolenia 
  „POLSKI ŁAD”     

 Składka zdrowotna i jej nowy, podatkowy charakter. 
 Kwota wolna od podatku i tzw. „ulga dla klasy średniej”.  
 Nowe ulgi w podatkach dochodowym PIT i CIT. 
 Istotne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej.  
 Zmiany w podatku VAT, między innymi opcja opodatkowania VAT usług finansowych, szybki 

zwrot VAT. 
 Nowe limity płatności gotówkowych w transakcjach gospodarczych oraz szeroko rozumiany 

obrót bezgotówkowy również w transakcjach z konsumentami. 
 Analiza porównawcza form opodatkowania na rok 2022. 
 Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zyska na popularności? 
 Może CIT estoński w nowej odsłonie jest alternatywą na złagodzenie skutków zmian w 

przepisach?  
 Rozszerzenie uprawnień KAS – np. tzw. nabycia sprawdzające. 
 Obowiązek przesyłania ustandaryzowanych ewidencji podatkowych. 
 Jak przygotować firmę na zmiany wynikające z „Polskiego ładu”?   
 Konsekwencje zmian dla przedsiębiorców i obsługujących ich biur rachunkowych.   

 SLIM VAT 2  
 Zakres zmian wynikających z przepisów i cel ich wprowadzenia. 
 Nowa definicja „państwa członkowskiego” i terytorium UE – wpływ na rozliczenia podatku 

VAT. 
 Uporządkowanie zasad rozliczania korekt dotyczących importu usług i WNT. 
 Konsekwencje wyroku TSUE C-895/19A . 
 Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26. 
 Zmiany w warunkach stosowania tzw. ulgi na złe długi. 
 Dodatkowe możliwości korzystania z środków zgromadzonych na rachunku VAT. 

 Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość.   
 Implementacja dyrektywy unijnej do polskiego porządku prawnego.  
 Definicja WSTO, nowe progi kwotowe i warunki ich stosowania.   
 Procedura unijna OSS, zasady opodatkowania i deklarowania transakcji 
      transgranicznych. 
 Nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze. 
 Konsekwencje zmian. 

 Podsumowanie i dyskusja z uczestnikami. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.10.2021r telefonicznie – tel. 668 328 243  
lub mailowo – biuro@ipc.debrzno.pl. 

UWAGA!  W przypadku nie uzbierania grupy min. 20 os. szkolenie się nie odbędzie. 


