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L.dz. 281 / 10 / 21

Tychy, dn. 21.10.2021 r.

Planowane zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu
tj. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 1 października 2021 r.

Program szkolenia:
Zmiany podatkowe związane z obciążeniami podatnika:
• Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców – brak możliwości
odliczeń od podatku
• Wprowadzona minimalna składka zdrowotna od przedsiębiorców.
• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - składka zdrowotna ustalona ma zostać
uzależnioną od wysokości przychodów.
• Zasady rozliczania składek zdrowotnych u pracowników, zleceniobiorców
• Zasady ustalania składek zdrowotnych u osób z powołania oraz wspólników
jednoosobowych spółek z o.o. i spółek komandytowych.
• Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności
głownie sprzęty poleasingowe, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z
działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności
• Zmiany w zakresie ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych przed
rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
• Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali
mieszkalnych.
• Ograniczenie możliwości rozliczania najmu wyłącznie do dwóch źródeł – działalność
gospodarcza i ryczałt od przychodów
• Wyłączenie z kosztów „ukrytej dywidendy”
• Minimalny podatek w CIT

Zmiany w podatku zryczałtowanym:
• Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym
o nowe stawki opodatkowania
o zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe
o stopniowa likwidacja karty podatkowej

Zmiany mające cechy korzyści podatkowych:
• Podwyższenie kwoty wolnej z 8000 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.
• Ulga dla osób z 4 dzieci
• Ulga dla podatnika rezygnującego z emerytury
• Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków.
• Zmiana w zakresie rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci
• Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej.
• 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 dla pracowników z tzw. „klasy średniej”
Zmiany w zakresie ulg:
• 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 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
Inne zmiany:
• nowy limit dla praw autorskich
• zmiany w czynnym żalu
• Polska „bezgotówkowa” zmiany dotyczące promowania rozliczeń bezgotówkowych
• zmiany mające przeciwdziałać zatrudnianiu pracowników „na czarno” oraz
dokonywaniu wypłat „poza listą płac”
• ulga na wydatki na cele sportowe, cele kulturalne i na cele związane ze szkolnictwem
Dyskusja, Q&A.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Wypełniony formularz należy przesłać faxem na nr 32 327 72 77
lub skanem na adres e-mail: izba@izba.tychy.pl

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA FIRMY, ADRES

NIP
TELEFON, E-MAIL DO KONTAKTU

Planowane zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu
Termin: 3 listopada 2021 roku, godz. 9.00 - 13.00
Miejsce: Hotel Tychy (Tychy, ul. Jana Pawła II 10, sala konferencyjna - parter)
Cena: 100,00 zł netto / osobę dla członków Izby, 150,00 zł netto / os. dla innych firm.
Liczba osób na szkolenie: ………….…

Potwierdzenie zamówienia:

Pieczęć firmowa, podpis osoby zatwierdzającej

data

