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OFERTA SZKOLENIOWA 

 

➢ TEMAT SZKOLENIA: BANK SPÓŁDZIELCZY W OBLICZY NOWEGO 

ŁADU OD 2022 ROKU- JAK OPANOWAĆ NOWE PRZEPISY? 

 

2022 rok, to rok zmian dla podatników, niestety, w większości „na niekorzyść”. 

Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze, jak i spółki będą musieli przygotować 

się na dodatkowe wydatki budżetowe. Pytanie tylko jak je zminimalizować jak już nie 

uda się uniknąć podwyżek podatków? Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich 

skutków, a także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez Bank Spółdzielczy, 

jako płatnika i podatnika , zmniejszających ciężary podatkowe. 

 

➢ TERMIN: 19.11.2021 

 

➢ PROWADZĄCY: Małgorzata Rzeszutek- doradca podatkowy, właściciel 

kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, doktorantka z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie 

podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 12 

letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach 

wyższych oraz przeprowadzenie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach 

podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie 

podatku dochodowego i VAT, jak i materiałów na kursy dla administracji 

podatkowej, organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku 

szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatkach dochodowych, 

dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.  

 

➢ PROGRAM SZKOLENIA- na bieżąco aktualizowany według stanu 

prawnego: 

 

BLOK I Zmiany w podatku PIT, m.in. : 

 

1. modyfikacja kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego 

– terminy wdrożenia, zastosowanie i ograniczenia,  

2. abolicja podatkowa- nowe rozwiązania dla powracających do kraju osób 

fizycznych na stałe,  

3. uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – 

zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia 

4. zmiany w opodatkowaniu ryczałtem samochodów służbowych 

wykorzystywanych do celów prywatnych, 

5. zmiany w naliczaniu wynagrodzeń osób na tzw. powołaniu.  
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 BLOK II Zmiany w podatku CIT, m.in. : 

1. zmiany w kwalifikacji do kosztów podatkowych transakcji z podmiotami 

powiązanymi- udziałowcami, wspólnikami,  

2. uproszczenia w zakresie cen transferowych, 

3. zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki 

mieszkalne), 

4. zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym, 

5. rozszerzenie stosowania ulg BR i IP box 

6. podatek minimalny tzw. przychodowy 

7. ograniczenie limitu transakcji gotówkowych 

 

 BLOK III Zmiany w podatku VAT, m.in. : 

1. Krajowy System Faktur i jego stosowanie przez Banki Spółdzielcze, jako 

podatników, 

2. Grupy VAT- zasady tworzenia, 

3. Usługi finansowe- zmiany w opodatkowaniu, 

4. Zmiany w usługach płatniczych, 

5. Modyfikacja mechanizmu podzielonej płatności, 

 

 BLOK I Składka zdrowotna, jako nowy typ obciążenia- zasady naliczania, 

dla kogo korzystnie, a dla kogo dodatkowo ciężar? Wskazanie przykładów. : 

1. Podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód 

(np. PIT-36L, PIT-36), 

2. podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców 

(np. wspólnicy spółek), 

3. podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt, 

 

➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  

Szkolenie odbywa się w formie on-line. 

W godzinach: 900 – 1400.  

 

➢ CENA SZKOLENIA:  

250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;  

300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone. 

 

➢ ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ POD LINKIEM: http://zrbs.pl/4899-2/ 

 


