
CIT, PIT w 2022 r. 
– rewolucyjne zmiany wynikające 

z „Polskiego Ładu” oraz inne wybrane 
zagadnienia

12.01.2022 r. godz.: 9:00



Temat szkolenia: CIT, PIT w 2022r. – rewolucyjne zmiany wynikające z „Polskiego Ładu” oraz
inne wybrane zagadnienia

Prowadzący: Bartłomiej Chałupiński

Termin: 12 stycznia 2022 roku – godzina 9:00

Forma szkolenia: SZKOLENIE ONLINE

Pozostałe warunki usługi: • Szkolenie odbędzie się przez platformę szkoleniową ClickMeeting

Organizator zapewnia: • Trenera/szkoleniowca
• Realizację programu szkolenia
• Materiały w postaci elektronicznej



Prowadzący: Bartłomiej Chałupiński

Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku
Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym weWrocławiu.
Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich
firm z branży gier komputerowych oraz prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w
ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży
energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT
ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze
innowacji i nowych technologii.

Organizatorzy: Związek Pracodawców PolskaMiedź
Stowarzyszenie Księgowychw Polsce Oddział Okręgowyw Legnicy



Program szkolenia:

2. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022 r.
- Podatekminimalny
- Zmiany w kosztach finansowania dłużnego
- Ukryta dywidenda
- Zmiany wmechanizmie rozliczania podatku u źródła
- Nowe ulgi i preferencje
- Zmiany w cenach transferowych
- Estoński CIT

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.
- Podwyższenie drugiego progu podatkowego oraz kwoty wolnej
od podatku
- Zmiany w odliczeniu składki zdrowotnej
- Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym i w zaliczkach na
podatek
-Wspólne rozliczeniemałżonków
- Sankcje za zatrudnienie „na czarno”
- Zmiany dotyczące przychodu z tytułu użytkowania samochodów
służbowych do celów prywatnych
- Ulga na powrót, dla pracujących seniorów, dla dużych rodzin
- Składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność
gospodarczą –w zależności od formy opodatkowania

3. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
• ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą
podatkową,
• zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych
rodzajów przychodów.

4. Inne zmiany w podatkach dochodowych, planowane
zmiany
- Limity dla transakcji gotówkowych
- Obowiązek raportowania ksiąg i ewidencji

5. Inne wybrane zagadnienia

6. Pytania uczestników



Stowarzyszenie Księgowychw Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją
skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością
i finansami.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest umożliwienie Członkom pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia
kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i
zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim księgowi, a także biegli rewidenci, audytorzy i doradcy podatkowi oraz inne
osoby zainteresowane rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi. Organizujemy przedsięwzięcia skierowane do całego
środowiska księgowych, jednakże wiele działań skierowanych jest tylko dla Członków Stowarzyszenia, dając im przewagę nad
osobami, które jeszcze nie zdecydowały się zapisać do Nas. Od lat jesteśmy liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i
dziedzin pokrewnych. Prowadzimy działalność w każdym zakątku Polski w ramach 26 oddziałów okręgowych i kilkudziesięciu
oddziałów terenowych, kół i klubów.
Realizując swe funkcje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło system certyfikacji zawodowej księgowych oraz wnosi
istotny wkład w tworzenie nowej grupy wykwalifikowanych księgowych oferując cenny na rynku pracy tytuł dyplomowanego
księgowego. W te osiągnięcia wpisuje się również Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, czego wyrazem
jest szeroki zakres jego działalności tak w zakresie edukacji, jak i działań na rzecz Członków.



Związek Pracodawców PolskaMiedź

Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Federacji
Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Założycielem
Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy
kapitałowej.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest umożliwienie Członkom pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia
kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i
zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim księgowi, a także biegli rewidenci, audytorzy i doradcy podatkowi oraz inne
osoby zainteresowane rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi. Organizujemy przedsięwzięcia skierowane do całego
środowiska księgowych, jednakże wiele działań skierowanych jest tylko dla Członków Stowarzyszenia, dając im przewagę nad
osobami, które jeszcze nie zdecydowały się zapisać do Nas. Od lat jesteśmy liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i
dziedzin pokrewnych. Prowadzimy działalność w każdym zakątku Polski w ramach 26 oddziałów okręgowych i kilkudziesięciu
oddziałów terenowych, kół i klubów.
Realizując swe funkcje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło system certyfikacji zawodowej księgowych oraz wnosi
istotny wkład w tworzenie nowej grupy wykwalifikowanych księgowych oferując cenny na rynku pracy tytuł dyplomowanego
księgowego. W te osiągnięcia wpisuje się również Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, czego wyrazem
jest szeroki zakres jego działalności tak w zakresie edukacji, jak i działań na rzecz Członków.



Kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowyw Legnicy

ul. NajświętszejMarii Panny 22 ; 59-220 Legnica

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

tel.: 76 862-13-65

www.legnica.skwp.pl
biuro@legnica.skwp.pl

Związek Pracodawców PolskaMiedź

ul. F. Chopina 2; 59-300 Lubin

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

tel.: 76 847 85 85

www.pracodawcy.pl
sekretariat@pracodawcy.pl

http://www.legnica.skwp.pl/
mailto:biuro@legnica.skwp.pl
http://www.pracodawcy.pl/
mailto:sekretariat@pracodawcy.pl

