
  

 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Polski Ład - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy

przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)

Pakiet zmian potocznie nazywany „Nowym Ładem” powoduje ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych oraz

„ZUSowskich” przedsiębiorców, ale również ich pracowników. Ustala on nowe zasady rozliczeń nie tylko podatników

ze Skarbem Państwa, ale także wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi w relacjach podmiotów powiązanych (w tym

przede wszystkim właściciel - spółka), ale również pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

W świetle przepisów wiele dotychczasowych rozwiązań prawnych stosowanych w ww. relacjach może okazać się

bardziej kosztownych i zdecydowanie mniej efektywnych. Warto już teraz przeanalizować proponowany kształt

regulacji, aby w możliwie najszybciej podjąć działania zmierzające do przygotowania się na nadchodzący „Nowy

Ład”.

Szkolenie adresowane jest do działów księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców

każdej wielkości zainteresowanych ww. modyfikacji z perspektywy podmiotów prowadzących biznes w coraz bardziej

skomplikowanej rzeczywistości prawno-podatkowej. Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istota nowelizacji i jej podstawy prawne.

2. Zmiany w zakresie rozliczeń PIT, w tym zmiany dla przedsiębiorców indywidualnych oraz wspólników

transparentnych spółek osobowych:

Drugi próg podatkowy - zmiana.

Kwota wolna - zmiana.

Ulga dla klasy średniej.

Wspólne rozliczenie małżonków - zmiany.

Odliczenie składek na związki zawodowe.

Ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.

Zmiany zasad w składkach ZUS dla przedsiębiorców.

Zmiany zasad w składkach ZUS dla pracowników.

Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych.

Wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt.

Ryczałt samochodowy dla pracowników.

Zbycie samochodów leasingowanych a PIT.

Jak ustalać wartość początkową środków trwałych po zmianach?

3. Zmiany w zakresie rozliczeń spółek opodatkowanych CIT:

Tzw. minimalny podatek CIT.

Cienka kapitalizacja po nowemu.
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Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe - ukryta dywidenda.

Usunięcie art. 15e CIT.

Spółki holdingowe.

CIT estoński 2.0.

Członkowie zarządu a ZUS.

Wspólnicy – kiedy i na jakich zasadach podlegają „oskładkowaniu ZUS”.

4. Opodatkowanie spółek zagranicznych w Polsce.

5. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

Nowe i zmodyfikowane stawki ryczałtu,

Zmiana definicji wolnego zawodu,

Zmiany zasad w składkach ZUS dla „ryczałtowców”.

6. Przerzucanie dochodów za granicę.

7. JPK CIT/PIT od 2023.

8. Zmiany w podatku u źródła, w tym kopie certyfikatów rezydencji.

9. Zmiany w VAT:

Grupa VAT - nowy podatnik VAT.

Usługi finansowe a VAT.

10. B2B - nowe limity bezgotówkowych transakcji?

11. Konsumenci a limit płatności gotówkowych.

12. Podsumowanie.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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