
Konferencja w Jastrzębiej Górze 17 – 20 lipca 2022, 
Hotel Astor***, 

ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra

PODATKI PO 1 LIPCA 2022 R.
(VAT, CIT, Wynagrodzenia po zmianach w Nowym ładzie)

Program: VAT:

VAT 2022 - ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Założenia CITU ESTOŃSKIEGO JAKO 
SPOSÓB NA OPTYMALIZACJĘ PODATKOWĄ.

1. OBNIŻONE STAWKI VAT I ROZLICZANIE POMOCY UKRAINIE

a) Okresy obowiązywania stawek obniżonych.

b) W jaki sposób skorygować błędnie zastosowaną obniżoną stawkę VAT (korekta faktur i 
paragonów),

c) Refakturowanie mediów ze stawkami obniżonymi – czy możliwe jest stosowanie marży?

d) Świadczenia kompleksowe jako podstawa do fakturowania mediów ze stawkami obniżonymi.

e) Stawka 0% na nieodpłatne przekazania w związku z pomocą Ukrainie – czy w tym wypadku w 
ogóle przysługuje prawo do odliczenia VAT?

2. WPROWADZENIE KRAJOWEGO SYSTEMU EFAKTUR (KSeF) od dnia 1 stycznia 2022
r.

a) Istota KSeF w stosunku do obecnego systemu fakturowania – czego organ podatkowy nie będzie 
wiedział o transakcjach dokumentowanych fakturą?

b) Kto będzie obowiązany do stosowania KSeF – kiedy system stosować będzie musiał każdy 
podatnik VAT?

c) Skutki wprowadzenia systemu KSEF jako obowiązkowego dla wszystkich podatników,

d) wystawienie, uwierzytelnianie, przesyłanie, otrzymywanie, akceptacja faktur 
ustrukturyzowanych – kiedy faktura jest wystawiona, a kiedy doręczona?

e) Wystawienie i doręczenie faktury poprzez KSeF a skutki zobowiązaniowe i prawo do 
kwestionowania zasadności wystawienia faktury?

f) Skutki odmowy nabywcy stosowania faktur ustrukturyzowanych – czy odmowa oznacza brak 
możliwości stosowania KSeF?

g) Zasady uzgadniania opustów, obniżek i rabatów w przypadku KSeF – istotna preferencja dla 
podatników stosujących KSeF.

h) Przyśpieszony zwrot VAT dla faktur ustrukturyzowanych (15 dni) – kogo dotyczy i warunki 
stosowania.



i) Faktury ustrukturyzowane dla kontrahentów zagranicznych – czy system KSeF będzie miał 
zastosowanie do transakcji z zagranicą?

j) Zasady dostępu do systemu i faktur ustrukturyzowanych – forma upoważnienia pracownika, biura
rachunkowego itp.

3. ZMIANY OD DNIA 1 STYCZNIA i 1 LIPCA 2022 r. W ZAKREWSIE POLSKIEGO 
ŁADU

a) Grupowy podatnik VAT – kto będzie mógł uzyskać status grupowego podatnika VAT i na jakich 
zasadach?

b) Wystawianie i otrzymywanie faktur w transakcjach z grupowym podatnikiem VAT; elementy 
faktury.

c) Przyśpieszony zwrot VAT (15 dni) dla niektórych podatników stosujących kasy fiskalne online.

d) Rewolucja z usługach finansowych zwolnionych z VAT – wprowadzenie opcji opodatkowania i 
skutki tego dla obu stron transakcji.

4. ZMIANY W ZAKRESIE PAKIETU SLIM VAT 3

a) Uproszczenie rozliczenia WDT I WNT (likwidacja obowiązku posiadania faktury od kontrahenta
zagranicznego),

b) Zmiany w zakresie proporcji szczątkowej poniżej 2% - uproszczenie korekty i odliczenia 
proporcjonalnego.

c) Likwidacja „obowiązku” wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku wykonania czynności 
opodatkowanej w tym samym okresie rozliczeniowym.

d) Uregulowania stosowania kursów walut przy korektach,

e) Rozszerzenie zakresu wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

5.    REWOLUCJA CITu ESTOŃSKIEGO – jak zoptymalizować podatek dochodowy.

j.1. Kto będzie mógł skorzystać z citu estońskiego? – znaczące rozszerzenie podmiotów 
uprawnionych.

j.2. Jakie obowiązki będzie trzeba spełnić, aby od dnia 1 stycznia 2022 r. skorzystać z citu 
estońskiego?

j.3. Brak obowiązku inwestowania środków z dochodów spółki jako warunek zastosowania citu 
estońskiego.

j.4. Obowiązek prowadzenia wyłącznie księgowości na podstawie przepisów ustawy o 
rachunkowości z pominięciem przepisów CIT.

j.5. Efektywna stawka podatkowa 20% (dla małego podatnika) i 25% (dla dużego podatnika) w 
miejsce odpowiednio stawki 26,29% i 34,39% dla klasycznego CITu.

j.6. Czy wspólnik spółki będzie zobowiązany do zapłaty podatku solidarnościowego i nowych 
zobowiązań w zakresie składki zdrowotnej?

j.7. W jaki sposób dokonać wyboru opodatkowania citem estońskim?



Program: Nowelizacja Polskiego Ładu + wynagrodzenia:

NOWELIZACJA POLSKIEGO ŁADU!!!!

„NALICZANIE WYNAGRODZEŃ OD 01.07.2022R.”

– ZMIANY W WYNAGRODZENIACH OD: 07.01.2022R., 10.03.2022R., 01.07.2022R. -
ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY, ULGI, STAWKA PODATKU,

ZDROWOTNA!!!!

1. WYNAGRODZENIA 2022R. - NOWY ŁAD – ZMIANY W PODATKACH OD: 
01.01.2022R., 7.01.2022R., 10.03.2022R., 01.07.2022R.!!!!!

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z 7.01.2022R. - ZALICZKI NA PODATEK

- kwota wolna od podatku – podniesienie jej z 8 000 zł. do 30 000zł.,

- drugi próg podatkowy – podniesienie go z 85 528 zł do 120 000zł.,

- ulga dla klasy średniej: dla kogo?, według jakiego wzoru?, na wniosek?, kilka umów – a ulga?, 
dopłata do podatku w rozliczeniu rocznym?, co dalej z ulgą od 01.07.2022r.???

- pracownicy i zleceniobiorcy – ulga dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

- związki zawodowe – odliczanie składek?.

2. WYNAGRODZENIA W NOWYM ŁADZIE – po zmianach od 01.01./10.03./01.07.2022r.:

- wynagrodzenie brutto – netto po zmianach od 01.01./10.03./01.07.2022r. - w oparciu o zmiany w 
składce zdrowotnej,

- PIT-2 PO ZMIANACH OD 01.07.2022R.,

- ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, SKŁADKA 
ZDROWOTNA WLICZANA W KOSZTY,

- rezygnacja/na wniosek pracownika ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,

- odliczanie składki na związki zawodowe,

- przykładowa lista płac po zmianach.

3. WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIA, UMÓW O DZIEŁO – A 
ZMIANY W POLSKIM ŁADZIE 2022R.

- umowa zlecenia: zawarcie, strony, przedmiot – w świetle kontroli ZUS i PIP,

- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia,



- netto/brutto – zasady obliczania wynagrodzenia w Polskim Ładzie,

- minimalne wynagrodzenie – w świetle kontroli PIP/KARY!!!!!!

- zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – KARY PIP!!!

- umowa o dzieło – obowiązek zgłaszania do ZUS od 01.01.2021r. - KONTROLE ZUS/SKŁADKI 
OD UMÓW O DZIEŁO ZA 3 LATA DO TYŁU!!!

Program: CIT:

Polski Ład w CIT od 2022r. – rewolucyjne zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla 
podatników, podatkowe ujęcie wsparcia związanego z wojną w Ukrainie oraz planowane 
zmiany.

Program:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r. – zmiany wynikające z tzw. „polskiego 
ładu”
- zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów 
finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
- zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
- zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie 
możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do 
CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
- nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość 
opodatkowania),
- preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
- ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych 
od wspólników),
- doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek 
jawnych,
- zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
- nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,
- zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości,
- zmiany w temacie cen transferowych,
- działania restrukturyzacyjne,
- księgi i ewidencje – nowa forma,
- nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
- zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
- zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga IP Box, ulga podatkowa dla przedsiębiorców 
wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, 
ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na terminal

2. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych min.:
- ograniczenia w rozliczaniu strat, 
- zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych, 
- zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego, 
- opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,



- warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
- koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, 
wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
- ulga na złe długi w CIT,
- darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w 
CIT,
- przedłużenie terminu składania zeznań CIT,
- planowane zmiany w CIT min. zmiany w podatku minimalnym.

Ze względu na ciągłe zmiany programy ulegają modyfikacji i ulepszeniu.

Prosimy o śledzenie programu na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy.

Dział Szkoleń Wyjazdowych i Zamkniętych
----------------------------------- 

UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z
o.o. 

ul. Niecała 2d, 65-245 Zielona Góra 
tel. (68) 325 66 93, 506 890 055 

e-mail: konferencje@univers.com.pl; www.univers.com.pl
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