
   
                             

                                                                                   

                      Z A P R O S Z E N I E           

Serdecznie zapraszamy członków WSZN na spotkanie                       
szkoleniowo-integracyjno-wigilijne 

10 grudnia 2021 r. 

Temat szkolenia: 
 „Polski Ład : Zmiany PIT, CIT, VAT i w procedurach podatkowych- 

Przygotowanie firmy do dużych zmian od 1.01.2022 r.” 
 
Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości z przyjemnością zaprasza do udziału  
w spotkaniu wigilijnym Członków WSZN, połączonym ze szkoleniem i integracją naszego środowiska, które 
odbędzie się 10 grudnia 2021 r. w Hotelu Park Inn by Radisson Poznań, ul. Szyperska 22, 61-754 Poznań. 

 

Szkolenie poprowadzi:   
 
mgr  Rafał Szczechowiak , wieloletni uznany szkoleniowiec, wykładowca akademicki UW, UE I WSB ,wykładowca prawa 

administracyjnego, podatkowego, bilansowego na aplikacji radcowskiej , adwokackiej i notarialnej, wspólnik zarządzający 

Kancelarii Prawno-Rachunkowej „TAXLEX-CONSULTING” Szczechowiak i Wspólnicy s.c.,prof nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu , koordynator specjalności „ Podatki i Skarbowość „ , biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2008 roku 

 

Program: 
11:00-15:00 Szkolenie i prezentacja firmy ATLAS (przerwy kawowe ciągłe) 
15:00-15:30 Lunch w formie bufetu 
16:00-18:30 Wspólny spacer po Starówce Poznańskiej połączony z degustacją regionalnego piwa  
w BROVARII – mamy rezerwację � 
19:00 – 24:00 (lub dłużej) Kolacja wigilijna i wspólna zabawa przy muzyce � 
 
Koszt udziału: 250 zł brutto/osobę 
 
Płatne przelewem w terminie do 30 listopada 2021r  na konto Stowarzyszenia: 
PKO BP XII/O Poznań  62 1020 4027 0000 1602 0488 3940 
Uwaga: 
Jest możliwość skorzystania z noclegu w hotelu. Koszt noclegu płatny indywidualnie bezpośrednio  
w hotelu (rezerwacja noclegów przez WSZN) 
  - pokój 1-os. ze śniadaniem w terminie 10-11.12.2021– 260 PLN 
  - pokój 2-os. ze śniadaniem w terminie 10-11.12.2021 – 300 PLN 

Ważne: ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba miejsc do 25osób) bardzo prosimy o dokonanie 
potwierdzenia udziału w szkoleniu (w załączonej karcie zgłoszenia) tel. 570 613 312 lub mailowo: 
biuro@wszn.pl. do dnia 30 listopada 2021 r.  

                                                                                                       Zapraszamy! 



 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Najważniejsze zmiany w zakresie składki zdrowotnej: 
• zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą od 1-01-2022 r. 

• składka zdrowotna przy działalności jednoosobowej, wspólnikach spółek cywilnych, jawnych, 

komandytowych, sp. z o.o. i akcyjnych – w jaki sposób będzie ustalana przy poszczególnych formach 

działalności, 

• roczne rozliczenie składek, 

• strata z działalności a składka zdrowotna, 

• więcej niż jedna działalność a składka zdrowotna. 

• objęcie osób pełniących funkcje na podstawie powołania składką zdrowotną. 

2. Ulga dla „klasy średniej”, w tym: 

• kiedy i na jakich warunkach będzie można z niej skorzystać, 

• jak wyliczyć wysokość ulgi dla klasy średniej i pułapki związanej z jej wprowadzeniem, 

• jakie dochody uwzględniamy przy liczeniu ulgi dla klasy średniej. 

3. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych oraz skutki w PIT i CIT naruszenia nowych przepisów,  
w tym: 

• Obniżenie progu rozliczeń bezgotówkowych B2B do 8.000 zł 

• Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych z konsumentami powyżej 20.000 zł i obowiązek rozpoznania 

dodatkowe przychodu w przypadku przekroczenia tej kwoty, 

• Zasady liczenia limitów 20.000 zł i 8.000 zł 

• Skutki podatkowe wprowadzenia nowych limitów, 

• Kto od 2022 r. musi posiadać terminale płatnicze. 

4. Najem i amortyzacja – nowe ograniczenia i zasady od 1 stycznia 2022 r., w tym: 
• Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych, 

• Najem prywatny – nowe zasady wyboru formy opodatkowania, 

• Kto w 2022 r. będzie mógł na „starych” zasadach amortyzować lokale mieszkalne, a kogo dotyczą nowe 

regulacje. 

• Nowe zasady ustalania wartości początkowej niektórych środków trwałych. 

5. Wybór formy opodatkowania na 2022 r., w tym: 
• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kiedy warto go wybrać i ograniczenia w stosowaniu, 

• Czy przekształcenie z sp. z o.o. jest alternatywą na Nowy Ład, 

• Estoński CIT – zmiany 2022 r. – kiedy warto się nad nim zastanowić. 

6. Minimalny podatek dochodowy, w tym: 

• podmioty zobowiązane do płacenia minimalnego podatku dochodowego, 

• jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy, 

• możliwość obniżenia podatku dochodowego w kolejnych latach o minimalny podatek dochodowy, 

• praktyczne problemy związane z minimalnym podatkiem dochodowym 

7. Podatek dochodowy z działalności gospodarczej – inne istotne zmiany, w tym: 
• zbycie składników majątku wykorzystywanych wcześniej na podstawie leasingu – co się zmienia i kogo to 

dotyczy, przepisy przejściowe, 

• podatek u źródła – zmiana regulacji, 

• transakcje z podmiotami powiązanymi – wybrane zmiany, 

• nowe ulgi podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (m.in. ulga na 

wprowadzenie na rynek nowego produktu, ulga na ekspansję produktową, ulga na robotyzację, ulga na 

nabycie terminala płatniczego, itp.) 

8. Wybrane pozostałe zmiany podatku dochodowym, w tym: 

• likwidacja preferencyjnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci, 

• zwolnienia dla rodzin wieloletnich, 

• zwolnienie dla pracujących emerytów, 

• ukryta dywidenda – kogo dotyczą nowe regulacje i jak ją policzyć, 

• inne wybrane ważne zmiany w CIT i PIT. 

9. Wybrane zmiany w VAT 2022 r., w tym: 

• Krajowy System e-Faktur od 1 stycznia 2022 r. – zasady działania, preferencje dla podatników, 

• Faktury i faktury korygujące – nowe regulacje, 

• Elektroniczny obieg TAX Free i obowiązki z tym związane z podatku VAT, 

• Dobrowolne opodatkowanie usług finansowych – kiedy warto z tego skorzystać. 

10. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej, KKS i innych ustaw, w tym: 
• Zmiany w zakresie uprawnień KAS dotyczących tzw. „znikającego podatnika”, 

• Nabycie sprawdzające – nowe rozwiązanie kontrolne i nowe obowiązki podatników, 

• Czynny żal – nowe zasady od 1 stycznia 2022 r. 


