
 

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA 

Nazwa, adres, NIP, REGON instytucji szkolącej 
LTCA II 
Ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa 
NIP: 5252696110 

Nazwa kursu 
Podatek PIT - cykl szkoleń 

Termin realizacji 
Luty – grudzień 2023 

Ilość godzin 
25 

Forma kursu 
Online 

Wymagania wstępne dla uczestników 
Szkolenia przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych, które chcą 
usystematyzować wiedzą z zakresu podatku PIT. 
 

Minimalna liczba osób aby kurs się odbył 
1 

Nazwa dokumentu wydawanego po zakończeniu kursu 
Certyfikat ukończenia szkolenia 

Cena kursu 
1399.00  

Miejsce prowadzenia kursu 
Online 
 
 
 
 



Cel kursu 
Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu podatku PIT. Po tym cyklu 
szkoleń poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę w obszarze podatku PIT która pomoże Ci w 
wykonywaniu codziennej pracy. 
 

Program kursu 

1.Jak rozliczyć PIT za 2022 r. 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki związanej ze zmianami, które weszły w życie 
w 2022 r. i ich wpływem na rozliczenie PIT za 2022 r. 
Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady związane z obliczeniem podatku za 2022 r. 
oraz wypełnieniem PIT-2 oraz PIT-11. 
Dodatkowo, podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem 
przedsiębiorców za 2022 r., w tym w aspekcie możliwości ponownego wyboru formy 
opodatkowania. 
  

PROGRAM 

 
1. Podsumowanie zmian w PIT w 2022 r. dla pracowników i zleceniobiorców oraz ich wpływ na 
rozliczenie PIT. 

a. Nowe zasady obliczania składek zdrowotnych. 
b. Nowa kwota wolna od podatku. 
c. Ulgi dla rodzin 4+ oraz dla seniorów. 
d. Ulga dla klasy średniej i jej likwidacja. 
e. Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. i jego likwidacja 
f. Zasady wspólnego rozliczenia z dzieckiem. 
g. Obniżka PIT z 17 % na 12 %. 
2. Nowy formularz PIT-2 – szczegółowe omówienie i problemy praktyczne. 

a. Kto może złożyć PIT – 2 w 2023 r. 
b. Zasady składania PIT – 2. 
c. Odpowiedzialność płatnika. 
d. Zakres nowego formularza PIT-2, w tym: 
– wniosek o stosowanie kwoty wolnej od podatku 
– oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem / dzieckiem 
– oświadczenie o podwyższonych kosztach pracowniczych 
– oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót, ulgi 4+ oraz ulgi dla seniorów 
– wniosek o niestosowanie pracowniczych kosztów, w tym 50 % oraz ulgi dla młodych 
– wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy 
– wniosek o niepobieranie zaliczek 
 



 
 
 
 
 
 
 
3. PIT – 11 za 2022 r. 

a. Nowy formularz PIT – 11 omówienie. 
b. Zmiany w 2022 r. i ich wpływ na wypełnienie PIT-11. 
c. Zwolnienia i ulgi podatkowe a PIT-11. 
d. PIT-11 dla pracowników. 
e. PIT-11 dla osób na umowach cywilnoprawnych. 
 
4. Podsumowanie zmian w PIT w 2022 r. dla przedsiębiorców oraz ich wpływ na rozliczenie 
PIT. 

1. Możliwość odliczenia składek zdrowotnych. 
2. Ponowny wybór formy opodatkowania za 2022 r. 
3. Składka zdrowotna dla prokurentów. 
4. Zasady oskładkowania osób współpracujących. 
5. Jak przedsiębiorca powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych 
form opodatkowania. 

 
 

2.Polski Ład – podatki i składki – na czym stoimy? 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest omówienie przepisów tzw. Polskiego Ładu, które weszły w życie z dniem 1 
stycznia 2022 r. oraz kolejnych modyfikacji przepisów, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. oraz 
będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 
Wszystkie regulacje zostaną omówione według stanu na wrzesień 2022 r. wraz ze wskazaniem 
kwestii, które nadal budzą wątpliwości interpretacyjne. 
Podczas szkolenie omówione zostaną w sposób szczegółowy regulacje dotyczące podatku PIT, 
w tym w szczególności z perspektywy płatnika oraz przedsiębiorców. 
Nasi eksperci omówią ponadto zmiany dotyczące podatku CIT, w tym w aspekcie kolejnych 
planowanych zmian. 
Dodatkowo, na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. 
  

 



 

 

 

PROGRAM 

 
I. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa płatnika. 

1. Obniżka PIT z 17 % na 12 %. 
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. 
3. Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku 
4. Zmiany w zakresie PIT – 2 
5. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników 
6. Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. 
7. Problemy praktyczne wynikające ze zmienionych przepisów. 
8. Jak płatnik powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych form 
zatrudnienia. 
 
II. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT – perspektywa przedsiębiorcy. 

1. Obniżka PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej a rozliczenie działalności. 
2. Możliwość odliczenia składek zdrowotnych od dochodu. 
3. Ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 r. 
4. Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych. 
5. Składka zdrowotna dla prokurentów. 
6. Zasady oskładkowania osób współpracujących. 
7. Ustalanie dochodu do składki zdrowotnej – różnice remanentowe / amortyzacja / dochody 
wolne. 
8. Problemy praktyczne wynikające ze zmienionych przepisów. 
9. Jak przedsiębiorca powinien policzyć podatek za 2022 r. – przykłady praktyczne dla różnych 
form opodatkowania. 
 
III. Pozostałe zmiany w Polskim Ładzie dotyczące PIT. 

1. Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi. 
2. Likwidacja ulgi „Pałacyk+”. 
3. Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych. 
4. Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. 
IV. Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące podatku CIT. 

1. Planowane zmiany do Polskiego Ładu w zakresie CIT: 

a) Likwidacja „ukrytych dywidend”. 
b) Zmiany do podatku minimalnego. 



c) Zmiany w podatku u źródła. 
d) Transakcje z rajami podatkowymi. 
e) CIT estoński. 
f) Przegląd ulg podatkowych w CIT. 
g) Pozostałe zmiany. 
 

V. Zmiany dotyczące podatku VAT. 

1. Grupy VAT 
2. Wybór opcji rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla instytucji finansowych. 
3. KKS przy JPK. 
4. Krajowy System e-Faktur – informacje podstawowe. 
5. Pakiet SLIM VAT 3 – kluczowe kierunki zmian. 

 
 
https://akademialtca.pl/kurs/podatki-w-marketingu-i-swiadczenia-na-rzecz-pracownikow-
2/ 
 

3.Podatki w marketingu i świadczenia na rzecz pracowników 

CEL SZKOLENIA 

 
Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych i świadczeń nieodpłatnych pod kątem 
podatkowym VAT / CIT / PIT. 
Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków pod kątem 
podatkowym, jak również wskażą jak powinna wyglądać ich właściwa dokumentacja. 
Podczas szkolenia, szczególny nacisk zostanie położony na różnego rodzaju świadczenia 
nieodpłatne dokonywane na rzecz pracowników oraz kontrahentów. 
Szkolenie ma również na celu przedstawienie najnowszych interpretacji organów podatkowych 
oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która 
pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe. 
  

PROGRAM 

 
I. Podatkowe aspekty wydatków marketingowych – zagadnienia ogólne 
 
1. Podatek VAT: 
a. możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w celach 
marketingowych, 
b. obowiązek naliczenia podatku VAT w związku z przekazywaniem towarów i usług w celach 
marketingowych (opodatkowanie nieodpłatnych przekazań, próbki), 
c. problemy związane z rozliczeniem VAT przy współpracy z agencjami reklamowymi. 
 

https://akademialtca.pl/kurs/podatki-w-marketingu-i-swiadczenia-na-rzecz-pracownikow-2/
https://akademialtca.pl/kurs/podatki-w-marketingu-i-swiadczenia-na-rzecz-pracownikow-2/


 
 
 
 
 
 
2. Podatek CIT: 
a. możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w celach marketingowych do kosztów 
uzyskania przychodów oraz możliwość zaliczenia do kosztów nieodliczonego podatku VAT, 
b. obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku CIT w związku z otrzymaniem 
towarów i usług w ramach akcji marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych). 
 
3. Podatek PIT: 
a. obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w związku z otrzymaniem 
towarów i usług w ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń 
nieodpłatnych 
a przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście), 
b. zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów / 
sprzedaży premiowych / akcji promocyjnych/ wynikających z BHP, 
c. obowiązki płatnika. 
 
4. Obowiązki dokumentacyjne i informacyjne związane z marketingiem: 
a. dokumentacja konkursów / sprzedaży premiowych / akcji reklamowych i innych działań 
marketingowych – zakres wymaganych dokumentów, 
b. regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych 
– zasady sporządzania, 
c. obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych 
np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne), 
d. działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi – 
zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty. 
 
II. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje: 
1. pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych, 
2. prezenty dla kontrahentów i pracowników, 
3. konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników, 
4. imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników, 
5. imprezy okolicznościowe i jubileuszowe, 
6. szkolenia i konferencje dla kontrahentów, 
7. szkolenia / narady / konferencje dla pracowników, 
8. wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów, 
9. udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych, 
10. wydatki na wystrój firmy. 
 
III. Sprzedaż premiowa: 
1. definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej, 
2. dokumentacja sprzedaży premiowej, 
3. usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej, 
4. sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna, 
5. sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT. 



IV. Konkursy dla kontrahentów i pracowników: 
1. definicja konkursu – problemy interpretacyjne, 
2. organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez 
podmioty zewnętrzne), 
 
 
3. konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie), 
4. konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i 
zwolnienia w PIT, 
5. konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania. 
 
V. Bony, vouchery, karty podarunkowe – rozliczenie VAT, CIT i PIT po zmianie przepisów 
1. Podział bonów (voucherów) – bony jednego i różnego przeznaczenia, 
2. Emisja bonów, nieodpłatne wydanie, oraz zakup bonów, 
3. Upływ terminu ważności bonów – skutki podatkowe, 
4. Przekazanie bonów pracownikom – konsekwencje podatkowe. 
 
VI. Premie pieniężne i rabaty: 
1. pojęcie premii pieniężnych, 
2. premie lojalnościowe i premie jakościowe, 
3. premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa. 
 
VII. Sponsoring: 
1. pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym, 
2. niezbędne elementy umowy sponsoringu, 
3. formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy), 
4. sponsoring a darowizny. 
 
VIII. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów i pracowników: 
1. przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen, 
2. organizacja pikników i koncertów, 
3. zapewnianie noclegów i wyżywienia, 
4. wręczanie alkoholu i towarów luksusowych. 
5. świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika, 
6. strój, ubiór pracowników, 
7. abonamenty medyczne, 
8. ubezpieczenie OC członków organów spółek, 
9. dowóz pracowników do pracy, 
10. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
11. bony towarowe dla pracowników, 
12. świadczenia wynikające z przepisów BHP, 
13. świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, 
14. karty benefit i multisport. 

 
 
 
 
 
 



 
 

4.Przegląd zmian podatkowych 2022 / 2023 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatkach, które weszły w życie w 
2022 r. (w tym w ramach tzw. Polskiego Ładu) oraz zmian planowanych na 2023 r. oraz lata 
kolejne. 

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie PIT, CIT oraz VAT, jak również inne 
zmiany mające wpływ na rozliczenia podatkowe. 

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy o zmianach podatkowych oraz nakreślenie 
kierunków zmian na lata kolejne. 

PROGRAM 

 
I. Zmiany dotyczące podatku CIT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023 r. 

1) Podatek od nadzwyczajnych zysków 
2) Podatek „minimalny” CIT – zawieszenie oraz modyfikacja przepisów 
3) Usunięcie art. 15e 
4) Cienka kapitalizacja (art. 15c), z uwzględnieniem planowanych zmian 2023 r. 
5) Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie 
6) Zmiany w podatku u źródła 
7) Zmiany w cenach transferowych 
8) Podatek od przerzuconych dochodów 
9) CIT Estoński 
10) Pakiet ulg podatkowych w CIT 
 
II. Zmiany dotyczące podatku PIT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023 r. 

1) Składki zdrowotne w 2022 r. i 2023 r. 
2) Obniżka PIT z 17 % na 12 % 
3) Ulga dla klasy średniej i jej likwidacja – obliczenie hipotetycznego podatku 
4) Możliwość odliczania składek zdrowotnych 
5) Zmiany w zakresie PIT – 2 od 2023 r. 
6) Możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku. 
7) Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. – problemy 
praktyczne na 2023 r. 
8) Ponowny wybór formy opodatkowania 
9) Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych. 



10) Składka zdrowotna dla prokurentów. 
11) Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi. 
 
 
12) Likwidacja ulgi „Pałacyk+”. 
13) Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych. 
14) Nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – 2023 r. 
15) Opodatkowanie najmu prywatnego tylko na ryczałcie – 2023 r. 
 
III. Zmiany dotyczące podatku VAT z uwzględnieniem modyfikacji na 2023 r. 
1) Grupy VAT 
2) Wybór opcji rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla instytucji finansowych 
3) KKS przy JPK 
4) Krajowy System e-Faktur 
5) Pakiet SLIM VAT 3 
 
IV. Pozostałe zmiany podatkowe na 2022 / 2023 i lata kolejne. 

1) Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm 
2) Przesyłanie ksiąg w formie elektroniczne 
3) Zmiany stawek podatku od nieruchomości 

 

5.Delegowanie pracowników za granicę – podatki i 

ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy 
za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także 
przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego 
opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo 
przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu 
uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w 
praktyce. 
 
Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców do zmian w przepisach, które weszły w 
życie od 31 lipca 2020 r. 
 
Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania 
pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w 
zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 
pracowników zatrudnionych poza granicami. 
 
 
 



 
 
 
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie: 
 
Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm 
delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza 
granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur 
rachunkowych. 
  

PROGRAM 

 
1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice 
2.  

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 
2.1. Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w 
którym wykonuje pracę pracownik 
2.2. Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 
zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę” 
2.2.1. W jaki sposób zmienią się warunki delegowania 
2.2.2. Podróż służbowa a delegowanie 
2.2.3. Podróże międzynarodowe kierowców – pakiet mobilności 
2.2.4. Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE 
2.2.5. Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna” 
2.3. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 
– obowiązujące od czerwca 2016 r. 
2.4. Zmiany od 2 lutego 2022 r. dotyczące kierowców międzynarodowych 
2.5. Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 
3. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za 
granicę: 
3.1. podróż służbowa – diety i inne świadczenia 
3.2. zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód 
dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów 
3.3. dodatek za rozłąkę 
3.4. zwrot kosztów przeniesienia służbowego 
3.5. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów 
prywatnych – zmiany od 2022 
4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
4.1. Miejsce zamieszkania 
4.2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 
dni 
4.2.1. Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, 
ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy 
4.2.2. Obowiązki pracownika – zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania 
pracy 
4.3. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych 
przez osoby delegowane: 



4.3.1. Wolny zawód 
4.3.2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek 
4.3.3. Działalność gospodarcza 
4.4. Konwencja MLI – znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu 
podwójnego opodatkowania 
5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek 
6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami 
6.1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej 
6.2. zasady koordynacji 
6.3. pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1 
6.4. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich 
6.5. ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z 
Ukrainą) 
6.6. Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za 
granicą 
7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za 
granicą 
7.1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT – 11 
7.2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote 
8. Metody unikania podwójnego opodatkowania 
8.1. Metoda wyłączenia z progresją 
8.2. Metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 r. 
8.3. Konwencja MLI – w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników? 
9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa 
9.1. Odliczenie diet 
9.2. Koszty uzyskania przychodu 

 

 

 
 

 


