
 

 

Podatek CIT  - cykl szkoleń 

 

Termin: Luty – grudzień 2023 

Miejsce: online 

W skład pakietu wchodzi 5 szkoleń z zakresu podatku CIT.  

Cel kursu: Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu podatku CIT. Po tym 

cyklu szkoleń poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę w obszarze podatku CIT która pomoże Ci w 

wykonywaniu codziennej pracy. 

Adresaci kursu: Szkolenia przeznaczone zarówno dla osób początkujących, które rozpoczynają pracę 

w księgowości, jak również osób doświadczonych, które chcą usystematyzować wiedzę (dyrektorzy 

finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu) 

 

Program: 

1.Estoński CIT – ukryte zyski, wydatki niezwiązane z 

działalnością w świetle najnowszych interpretacji 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie podstaw opodatkowania w tzw. modelu 
Estońskim, ze szczególnym uwzględnieniem ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z 
działalnością gospodarczą. Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu praktycznego podejścia 
organów podatkowych do rozliczenia CIT estońskiego. 
Podczas szkolenia przygotujemy również uczestników do wypełnienia zeznania rocznego spółek 
opodatkowanych estońskim CIT, tj. deklaracji CIT-8E. 
 
  

 



PROGRAM 

 
I. Od czego zapłacimy podatek w modelu estońskim? – Analiza w oparciu o najnowsze 
interpretacje podatkowe dotyczące: 
 
1. dochodu z tytułu podzielonego zysku, 
2. dochodu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, 
3. dochodu z tytułu ukrytych zysków 
4. dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, 
5. dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku określonych działań 
restrukturyzacyjnych, 
6. dochodu z tytułu zysku netto a redystrybucja zysku, 
7. dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. 
II. Złożenie zeznania rocznego w modelu estońskim: 
1. szczegółowe omówienie deklaracji CIT-8E, 
2. pozostałe obowiązki roczne spółek opodatkowanych w estońskim CIT (oświadczenie OSW-RD). 

 

2. Ulgi podatkowe w CIT 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przybliżenie zasad stosowania ulg przewidzianych w ustawie o CIT 
związanych z działaniami rozwojowymi przedsiębiorstwa, w tym przedstawienie podstawowych 
zasad korzystania z tych ulg. 

Szkolenie obejmie szczegółowe omówienie ulgi B+R oraz ulgi na ekspansję produktową w 
perspektywy przepisów, orzecznictwa i interpretacji oraz praktyki wdrażania ulg w 
przedsiębiorstwach. 

PROGRAM 

 
1. Ulga B+R oraz na innowacyjnych pracowników: 
a. Definicje działalności badawczo-rozwojowej: rozróżnienie badań naukowych od prac 
rozwojowych wraz z omówieniem znaczenia twórczości, systematyczności oraz wykorzystywania 
/ zdobywania danych zasobów wiedzy, 
b. aktualne podejście organów podatkowych i odwoływanie się do pojęcia innowacyjności, 
c. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wraz z omówieniem, 
d. Rozliczenie ulgi a strata: podstawy rozliczenia ulgi na innowacyjnych pracowników, w tym 
definicja innowacyjnego pracownika, 
e. Dokumentacja prowadzenia prac BR oraz ponoszonych kosztów. 
2. Ulga na ekspansję produktową (prowzrostowa): 
a. Zasady stosowani ulgi, znaczenie zwiększenia przychodów ze sprzedaży, 
b. Rodzaje kosztów możliwych do odliczenia wraz z omówieniem, 



c. Limity i ograniczenia w rozliczeniu ulgi. 
d. Dokumentacja kosztów i celów ich ponoszenia, 

 
 

3. Koszty uzyskania przychodów w CIT 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad rozliczania podatkowych kosztów 
uzyskania przychodów. Podczas szkolenia przedstawimy moment ujęcia kosztów w czasie, jak 
również zasady rozliczenia najbardziej charakterystycznych kosztów występujących w 
przedsiębiorstwach. Szkolenie obejmie również omówienie najbardziej charakterystycznych 
kosztów niepodatkowych i kosztów limitowanych. 

Szkolenie obejmuje również omówienie najnowszych interpretacji organów podatkowych, 
orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących CIT. 
Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów 
finansowych i controllingu. 
 

PROGRAM 

 
I. Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne 

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów 
2. Przesłanki uznania za koszt podatkowy (poniesiony przez podatnika, definitywny, w związku z 
prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony w celu uzyskania, 
zachowania lub zabezpieczenia przychodów 
3. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów 
4. Wyłączenia z kosztów 

II. Zasady rozliczania kosztów w czasie: 

1. Koszty bezpośrednie 
2. Koszty pośrednie, w tym dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy 
3. Moment poniesienia kosztów 
4. Rozliczenie kosztów w czasie na przykładzie kontraktów długoterminowych i rozliczenia 
produkcji w toku 
 
 
 
 
 
 
 



III. Najbardziej charakterystyczne koszty uzyskania przychodów 

1. Wynagrodzenia i koszty świadczeń pracowniczych (narzuty, PPK, benefity, karty sportowe, 
abonamenty medyczne, imprezy integracyjne, wyjścia do kina, strój pracowniczy, prezenty, 
ubezpieczenia, szkolenia pracowników, paczki świąteczne i inne charakterystyczne świadczenia) 
2. Koszty umów zlecenia oraz świadczeń na rzecz zleceniobiorców 
3. Koszy samochodów osobowych a KUP (amortyzacja, leasing, wydatki eksploatacyjne) 
4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów 
5. Reklama i reprezentacja 
6. Świadczenia na rzecz kontrahentów (szkolenia, prezenty, konsumpcja, imprezy itp.) 
7. Sprzedaż premiowa, konkursy, sponsoring, bonusy, rabaty 
8. Kary umowne i odszkodowania – kiedy mogą być kosztem 
9. Hipotetyczne odsetkowe a koszty podatkowe 
IV. Naruszenie regulacji w zakresie płatności bezgotówkowych i przepisów o „białej liście” a 
koszty podatkowe 

V. Naruszenie regulacji w zakresie obowiązkowego „split payment” a koszty podatkowe 

VI. Koszty finansowania dłużnego a limit KUP 

VII. Brak zapłaty a ulga na złe długi 

VIII. Koszty niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów (NKUP) 

1. Koszty reprezentacji 
2. Składki członkowskie 
3. Ubezpieczenia pracowników 
4. Imprezy pracownicze – alkohol 
5. VAT niebędący kosztem uzyskania przychodu 
6. PFRON 
7. Kary umowne, odszkodowania, kary administracyjne, grzywny, mandaty, koszty egzekucyjne / 
sądowe 
8. Upominki, prezenty świąteczne dla klientów 
9. Darowizny 
10. Odsetki budżetowe 
11. Koszty pokryte dotacjami 
12. Usługi np. wynajmu samochodu / usługi taksówkowe nieprawidłowo udokumentowane 
13. Część odpisów / opłat za samochód osobowy 
14. Ubezpieczenie zw. z ww. samochodem 
15. Przekroczona kilometrówka 
16. Podatki np. PCC 
17. Spisane należności handlowe 
18. Koszty reklamacji 
19. Odpisy na należności nieściągalne / przedawnione 
20. Koszty odsetek na transakcje kapitałowe 
21. Ukryta dywidenda (2023 r.) 
22. Inne koszty niepodatkowe (NKUP) 



IX. Różnice przejściowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym, omówienie zasad oraz 
przykłady 

1. Odsetki 
2. Niewpłacone składki na ubezpieczenia społeczne 
3. Niewypłacone wynagrodzenia dla pracowników / delegacje pracownicze 
4. Naliczone opłaty za gwarancje bankowe, 
5. Inne różnice przejściowe 

 
 

4.Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zagadnienia 

ogólne 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad rozliczania podatku dochodowego od osób 
prawnych. Podczas szkolenia przedstawimy ogólne zasady opodatkowania CIT, zasady rozliczania 
przychodów i kosztów podatkowych, odliczenia od podstawy opodatkowania i inne zagadnienia 
związane z CIT. 
Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone zarówno dla osób początkujących, które rozpoczynają 
pracę w księgowości, jak również osób doświadczonych, które chcą usystematyzować wiedzę 
(dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu) 
  

PROGRAM 

 
I. Przychody podatkowe 

1. Przychody z działalności gospodarczej – zasady ogólne, moment powstania przychodu 
2. Przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług 
3. Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych 
4. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej 
5. Zaliczki a rozliczenie CIT 
6. Refakturowanie a data powstania przychodu. 
7. Korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz 
8. Nieodpłatne świadczenia w CIT 
9. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny 
rynkowej 
10. Przychody z zysków kapitałowych i pozostałych źródeł – zasady rozliczenia 
II. Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne 

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów 
2. Przesłanki uznania za koszt podatkowy (poniesiony przez podatnika, definitywny, w związku z 



prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony w celu uzyskania, 
zachowania lub zabezpieczenia przychodów 
3. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów 
4. Wyłączenia z kosztów 
III. Zasady rozliczania kosztów w czasie: 

1. Koszty bezpośrednie 
2. Koszty pośrednie, w tym dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy 
3. Moment poniesienia kosztów 
4. Rozliczenie kosztów w czasie na przykładzie kontraktów długoterminowych i rozliczenia 
produkcji w toku 
IV. Najbardziej charakterystyczne koszty uzyskania przychodów 

1. Wynagrodzenia i koszty świadczeń pracowniczych (narzuty, PPK, benefity, karty sportowe, 
abonamenty medyczne, imprezy integracyjne, wyjścia do kina, strój pracowniczy, prezenty, 
ubezpieczenia, szkolenia pracowników, paczki świąteczne i inne charakterystyczne świadczenia) 
2. Koszty umów zlecenia oraz świadczeń na rzecz zleceniobiorców 
3. Koszy samochodów osobowych a KUP (amortyzacja, leasing, wydatki eksploatacyjne) 
4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów 
5. Reklama i reprezentacja 
6. Świadczenia na rzecz kontrahentów (szkolenia, prezenty, konsumpcja, imprezy itp.) 
7. Sprzedaż premiowa, konkursy, sponsoring, bonusy, rabaty 
8. Kary umowne i odszkodowania – kiedy mogą być kosztem 
9. Hipotetyczne odsetkowe a koszty podatkowe 
V. Koszty niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów (NKUP) 

1. Koszty reprezentacji 
2. Składki członkowskie 
3. Ubezpieczenia pracowników 
4. Imprezy pracownicze – alkohol 
5. VAT niebędący kosztem uzyskania przychodu 
6. PFRON 
7. Kary umowne, odszkodowania, kary administracyjne, grzywny, mandaty, koszty egzekucyjne / 
sądowe 
8. Upominki, prezenty świąteczne dla klientów 
9. Darowizny 
10. Odsetki budżetowe 
11. Koszty pokryte dotacjami 
12. Usługi np. wynajmu samochodu / usługi taksówkowe nieprawidłowo udokumentowane 
13. Część odpisów / opłat za samochód osobowy 
14. Ubezpieczenie zw. z ww. samochodem 
15. Przekroczona kilometrówka 
16. Podatki np. PCC 
17. Spisane należności handlowe 
18. Koszty reklamacji 
19. Odpisy na należności nieściągalne / przedawnione 
20. Koszty odsetek na transakcje kapitałowe 



21. Ukryta dywidenda (2023 r.) 
22. Inne koszty niepodatkowe (NKUP) 
VI. Inne limity i ograniczenia 
1. Naruszenie regulacji w zakresie płatności bezgotówkowych i przepisów o „białej liście” a 
koszty podatkowe 
2. Naruszenie regulacji w zakresie obowiązkowego „split payment” a koszty podatkowe 
3. Koszty finansowania dłużnego a limit KUP 
VII. Odliczenia i ulgi w CIT – zasady obliczania 

1. Darowizny, w tym darowizny celowe (Covid-19, pomoc humanitarna) 
2. Odliczenie straty 
3. Atrakcyjność finansowania własnego (NID) 
4. Ulga na złe długi 
5. Ulga B+R 
6. Ulga na innowacyjnych pracowników 
7. Ulga na produkcje próbną i wprowadzenie do obrotu nowego produktu 
8. Ulga na robotyzację 
9. Ulga na ekspansje produktową 
10. Ulga na wspieranie sportu, kultury i nauki 

 
 

5. Podatkowe zamknięcie roku w CIT 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie zagadnień podatkowych związanych z 
podatkowym zamknięciem roku w CIT. 

Podczas szkolenia, w szczególności poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem podatku 
CIT na przełomie 2022 i 2023. 

PROGRAM 

 
I. Informacje ogólne w zakresie kalkulacji CIT i przejścia z wyniku księgowego na wynik 
podatkowy. 

II. Przychody podatkowe: 
1. Zasady rozliczania przychodów podatkowych na przełomie roku. 
2. Określenie momentu powstania przychodu podatkowego (zasada memoriałowa, kasowa i 
przychody rozliczane okresowo). 
3. Zaliczki i przedpłaty a przychód. 
4. Szczególne rodzaje przychodów (przychody z nieodpłatnych świadczeń; przychody z 
refakturowania). 



5. Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów – przychody z zysków kapitałowych i z innych 
źródeł. 
III. Koszty uzyskania przychodów: 
1. Moment rozpoznania kosztów podatkowych na przełomie roku. 
2. Koszty bezpośrednie – rodzaje oraz zasady rozliczenia w czasie. 
3. Koszty pośrednie – zasady kwalifikacji i rozliczenia na przełomie roku. 
4. Przypisanie kosztów do dwóch źródeł przychodów. 
IV. Różnice (wyłączenia) trwałe – najczęstsze przypadki oraz zasady rozliczenia: 

1. Jakie koszty i przychody należy wyłączyć z kosztów i przychodów podatkowych: np. koszty 
reprezentacji, imprezy, alkohol, PFRON, VAT niebędący kosztem uzyskania przychodu, kary 
umowne, odszkodowania, kary administracyjne, grzywny, mandaty, koszty egzekucyjne / 
sądowe, upominki, prezenty świąteczne dla pracowników i klientów, darowizny, odsetki 
budżetowe, składki członkowskie, ubezpieczenia pracowników, koszty pokryte dotacjami, usługi 
nieprawidłowo udokumentowane, część odpisów / opłat za samochód osobowy, ubezpieczenie 
zw. z ww. samochodem, przekroczona kilometrówka, koszty eksploatacji samochodów 
osobowych, spisane należności handlowe. 

V. Różnice (wyłączenia) przejściowe – najczęstsze przypadki oraz zasady rozliczenia: 

1. Jakie koszty i przychody należy wyłączyć z kosztów i przychodów podatkowych (różnice 
przejściowe): np. odsetki, niewpłacone składki na ubezpieczenia społeczne, niewypłacone 
wynagrodzenia dla pracowników / delegacje pracownicze, naliczone opłaty za gwarancje 
bankowe, odpis aktualizujący wartość należności / zapasów, rezerwy na wierzytelności / 
zobowiązania, amortyzacja podatkowa i bilansowa. 

VI. Limitowanie kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT). 

VII. Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodów 

VIII. Moment dokonania korekty przychodów i kosztów podatkowych. 

IX. Rozliczenie ulg podatkowych w deklaracji rocznej (darowizny, ulga na złe długi, B+R i inne). 

X. Rozliczenie podatkowych strat z lat ubiegłych – wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i 
przypisanie straty do źródła przychodu. 

XI. Płatności gotówkowe / biała lista / split payment a koszty – art. 15d ustawy o CIT. 

XII. Stawka podatku (19% i 9% – definicja małego podatnika). 

XIII. Zasady wypełniania deklaracji CIT-8. 

 


