
 

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA 

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

Nazwa kursu 
Prawo podatkowe  - 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 Prawa podatkowego.  

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 prawa podatkowego. Po tym 
cyklu szkoleń poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę w obszarze prawa podatkowego która pomoże 
Ci w wykonywaniu codziennej pracy. 

Program kursu 

1.Podatki dla zarządu i kadry menedżerskiej – ryzyka i 

odpowiedzialność 

CEL SZKOLENIA 

 
Szkolenie ma na celu przekrojowe przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem 
funkcją podatkową w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządów spółek oraz kadry 
menedżerskiej. 

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie ryzyk, które mogą wystąpić w przypadku 
naruszenia przepisów podatkowych. Dodatkowo, eksperci poruszą zagadnienia związane z 
zakresem podmiotowym i przedmiotowym odpowiedzialności zarówno spółki, jak i kadry 
zarządzającej w tym w szczególności w aspekcie przepisów podatkowych, karnych i 
karnoskarbowych. 

Podczas szkolenia, przedstawione zostaną również rozwiązania zmierzające do ograniczenia 
ryzyk i odpowiedzialności. W tym aspekcie, omówione zostaną w szczególności aspekty 
praktyczne związane z budową i wdrożeniem systemu tax compliance, jako narzędzia 
zapewniającego zgodność prowadzenia działalności z przepisami podatkowymi oraz rolą 
zarządów w tworzeniu i nadzorowaniu systemu tax compliance. 

Końcowo, omówione zostaną zasady konstrukcji rozliczeń pomiędzy członkami zarządu i 
osobami pełniącymi funkcje kierownicze a spółką. 

PROGRAM 

 
I. Budowa systemu podatkowego w Polsce i główne obszary ryzyk. 

1. Podatki jako niezbędny element działalności przedsiębiorstwa. 

2. Ryzyka podatkowe w spółkach – identyfikacja ryzyka, główne obszary ryzyk na przykładzie 
wybranych podatków. 

3. Główne kierunki kontroli organów podatkowych. 



 

4. Jak prawidłowo zidentyfikować i oszacować ryzyko? 

II. Odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej za rozliczenia podatkowe. 

1. Odpowiedzialność spółki, kadry zarządzającej, służb finansowych oraz pracowników – 
główne obszary odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe: 

• opowiedzialność podatkowa; 
• odpowiedzialność karna; 
• odpowiedzialność karna skarbowa; 
• inne rodzaje odpowiedzialności. 
2. Podstawowe sposoby ograniczania odpowiedzialności – podział kompetencji, outsourcing, 
współpraca z organami podatkowymi oraz czynny żal i dobrowolne poddanie się 
odpowiedzialności. 

III. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie – na czym polega i jaka jest rola zarządu i kadry 
menadżerskiej w sprawowaniu funkcji podatkowej? 

1. Jak prawidłowo zarządzać funkcją podatkową? 

2. Sposoby ograniczenia ryzyk podatkowych oraz odpowiedzialności kadry menadżerskiej na 
przykładzie zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i pracowników. 

3. System zarządzania ryzykiem (tax compliance) jako podstawowe narzędzie do zarządzania 
podatkami i ograniczania ryzyk i odpowiedzialność. 

4. Korzyści płynące z wdrożenia tax compliance oraz rola zarządu we wdrożeniu systemu. 

5. Główne elementy systemu tax compliance: 

• Strategia podatkowa jako podstawowy dokument określający procedury i procesy 
podatkowe. 
• Procedury dla kadry zarządazjącej oraz podział kompetencji i obowiązków. 
• Procedury decyzyjne i obiegu dokumentów. 
• Procedury kontrolne (w tym procedury KKS). 
• Procedury należytej starnności (m.in VAT, WHT, ceny transferowe). 
• System kontroli wewnętrznej – cykliczne audyty i szkolenia. 
 
6. Tax compliance officer – kto i na jakich zasadach powinien pełnić taką funkcję? 

 



 

7. Budowa systemu tax compliance – case study. 

Członkowie zarządu i osoby z kadry kierowniczej a rozliczenia ze spółką – jak prawidłowo 
skonstruować zasady rozliczeń, aby uniknąć ryzyk i odpowiedzialności? 

 

2.Podatek akcyzowy 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień i instytucji podatku akcyzowego, 
zasad jego funkcjonowania oraz zakresu obowiązków jakie spoczywają na podatnikach tego 
podatku. 
Podczas szkolenia zostaną przedstawione reguły funkcjonowania podatku akcyzowego, jakie 
obowiązki spoczywają na uczestnikach obrotu wyrobami akcyzowymi a także omówione będą 
charakterystyczne instytucje i mechanizmy rozliczania podatku akcyzowego – uwzględniając 
najnowsze zmiany oraz praktykę organów skarbowych w tym także orzecznictwo sądów 
administracyjnych. 
  

PROGRAM 

 
1. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatnicy podatku rejestracja dla celów 
akcyzowych. 
a) wyroby akcyzowe 
b) przegląd instytucji i definicji podatku akcyzowego 
c) rejestracja dla celów podatku akcyzowego 
 
2. Przedmiot opodatkowania akcyzą oraz zasady wykonywania działalności przez podatników 
akcyzy. 
a) przedmiot opodatkowania akcyzą 
b) moment powstania obowiązku akcyzowego 
c) składy podatkowe 
d) zabezpieczenia akcyzowe 
 
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych 
a) przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszonej akcyzy 
b) przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
 
 
 



 
4. Zwolnienia w podatku akcyzowym 
5. Ewidencje w podatku akcyzowym, deklaracje składane dla potrzeb podatku akcyzowego 
oraz pozostałe obowiązki podatników. 

 
 
 

3.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 

 
 

4.Podatek od nieruchomości – prawidłowe określenie 

podstawy opodatkowania 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z prawidłowym 
ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Podczas szkolenia 
przedstawione zostaną szczegółowe regulacje dotyczące powyższego zagadnienia wraz ze 
wskazaniem najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku od nieruchomości. 

 

 

 



 

PROGRAM 

 
I. Określenie podstawy opodatkowania gruntów 
 
1. Sposób pomiaru powierzchni gruntów 
a) dokumenty przydatny przy określeniu powierzchni gruntu 
b) ewidencja gruntów 
c) pomiary 
2. Sposób pomiaru innych powierzchni np. zbiorników wodnych 
 
II. Zasady określania powierzchni użytkowej budynku 
 
1. Powierzchnia użytkowa budynku 
2. Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania 
3. Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania 
 
III. Określenie sposobu opodatkowania budowli 

1. Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli 
2. Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli 
3. Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania 
4. Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji 

IV. Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku do nieruchomości 

 

5.Podatek u źródła 2022 / 2023 – najważniejsze zagadnienia 

i zmian 

CEL SZKOLENIA 

 
Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z tzw. podatkiem u 
źródła (WHT). Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące 
rezydencji podatkowej, należności podlegających WHT, certyfikatów rezydencji, obowiązków 
płatnika, poboru podatku, czy też obowiązków sprawozdawczych. 
Dodatkowo, w sposób kompleksowy poruszana będzie problematyka zmian obowiązujących od 
2019 r., obejmujących obowiązek dochowania należytej staranności oraz weryfikacji statusu 
beneficial owner. 
 
 
 



 
Szkolenie obejmuje praktyczne przedstawienie tematyki podatku u źródła z liczną ilością 
przykładów oraz wzorów dokumentów, jak również wskazówkami doświadczonego eksperta w 
tej materii. 
  

PROGRAM 

I. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła 

1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.: 
a) Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności – przesłanki należytej 
staranności. 
b) Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner – jak zweryfikować 
kontrahenta 
c) Praktyczne przykłady dochowania należytej staranności – case study + prezentacja 
procedury należytej staranności. 
2. Polski Ład – zmiany od 1 stycznia 2022 r. 
a) Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – mechanizm „pay and 
refund”. 
b) Ograniczenie stosowania mechanizmu pay and refund (podmioty powiązane i należności 
bierne) 
c) Oświadczenie płatnika i opinia o stosowaniu preferencji jako sposoby na niepobieranie 
podatku po przekroczeniu limitu 2 mln PLN. 
d) Kto, kiedy i na jakich zasadach może wystąpić o opinię? 
e) Nowe zasady zwrotu podatku u źródła. 
f) Umożliwienie korzystania z kopii certyfikatów rezydencji. 
g) planowane zmiany w podatku u źródła 
 
II. Podatek u źródła – zagadnienia podstawowe, zasady poboru podatku. 
1. Podatek u źródła – informacje podstawowe: 
a) pojęcie podatku u źródła – elementy konstrukcyjne podatku, 
b) źródła prawa, 
c) podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła. 
2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji 
OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa 
wykładnia postanowień umów). 
3. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT 
4. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania: 
a) miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie, 
b) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej 
siedziba). 
5. Zakład podatkowy – kiedy mamy do czynienia z zakładem? 
6. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła. 
7. Zasady opodatkowania odsetek – odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o 
unikaniu podwójnego opodatkowania. 
 



 
 
8. Interpretacje i orzeczenia w zakresie odsetek – m.in. cash pooling / kapitalizacja odsetek. 
9. Zasady opodatkowania należności licencyjnych – należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT 
a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
10. Szczególne rodzaje należności licencyjnych – m.in. programy komputerowe i urządzenia 
przemysłowe. 
11. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych dla 
podmiotów powiązanych. 
12. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 
13. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od dywidend dla podmiotów 
powiązanych. 
14. Bilety lotnicze. 
15. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o 
unikaniu podwójnego opodatkowani. 
16. Wybrane przykłady usług niematerialnych na bazie najnowszych orzeczeń i interpretacji. 
17. Zyski z przedsiębiorstw – jak postępować przy usługach niematerialnych w zakresie 
stosowania UPO. 
18. Inne wybrane należności – dochody z nieruchomości, wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych i dyrektorów. 
19. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne: 
a) znaczenie certyfikatów rezydencji, 
b) forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych 
w zakresie certyfikatów elektronicznych), 
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane 
za certyfikaty rezydencji, 
d) data ważności certyfikatu rezydencji, 
e) certyfikaty rezydencji a przepisy antycovidowe 
20. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła: 
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła, 
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu, 
c) problem tzw. ubruttowienia, 
21. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne) deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, 
wymagane informacje), 
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje), 
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O). 
 
 

 


