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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie. 

Temat: "Polski Ład- rewolucja podatkowa” 

Termin: 28 stycznia 2022 r. (piątek) 

godz. 9.00 – 15.00 (w tym 15 min. przerwy);   
 
Prowadzący: Samir Kayyali 
 
Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku 
podatkowych szkoleń on-line. Uznany dydaktyk i praktyk. Przeprowadził ponad 700 
szkoleń stacjonarnych, a w Internecie działa od 2013 roku. Realizował szkolenia m. in. 
dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm 
leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do 
egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych 
w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. 
 
Forma szkolenia: on-line 
 
Liczba godzin wykładowych:   6 (3 pkt) (ostatnia godzina na pytania) 
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 

- dla członków Stowarzyszenia nieodpłatnie (szkolenie przewidziane tylko dla członków 

Stowarzyszenia)  

Forma rejestracji na szkolenie:  

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego 
(wzór w załączeniu) przysłanego na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego nie będą 
uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu.   

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 24.01.2022 r. (poniedziałek).  

Po wskazanym terminie formularze nie będą przyjmowane. 

 

Uczestnicy szkolenia w formule on-line otrzymają kompletne informacje dotyczące 
dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 27.01.2022 r. 
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Uwaga - w przypadku braku obecności na szkoleniu, zaświadczenia nie będą 
wydawane.  
Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego 
programu szkolenia.  

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia, zostaną wysłane pocztą mailową. 

Omawiane będą następujące zagadnienia:  

• Czym jest tzw. Polski Ład? Wstęp 
• Podstawa prawna projektu 

• Rewolucja w składkach ZUS NFZ w działalności gospodarczej 

• Drugi próg podatkowy – zmiana 

• Kwota wolna – wzrost dla wszystkich? 
• Ulga dla klasy średniej 

• Wspólne rozliczenie małżonków – zmiany 
• Tzw. minimalny podatek CIT 
• Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych 
• Wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt 

• Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 
• Cienka kapitalizacja po nowemu 
• Usunięcie art. 15e CIT 

• CIT estoński dla wszystkich? 

• Przerzucanie dochodów zagranicę 

• Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe – ukryta dywidenda 

• Ulga mieszkaniowa – nowości 
• Ulga rehabilitacyjna – zmiany 
• Nabycie walorów ASI 

• Ceny transferowe – zmiany 2022 
• JPK CIT PIT? 

• Podatek u źródła – liberalizacja 
• Ulga B+R 

• Ulga prototypowa 

• Ulga na robotyzację 
• Ulga dot. innowacyjnych pracowników 

• JPK CIT/PIT – 2023 
• Grupa VAT – nowy podatnik VAT? 

• Usługi finansowe a VAT 

• B2B – nowe limity bezgotówkowych transakcji? 
• Konsumenci a limit płatności gotówkowych 
• Abolicja podatkowa 

• Nabycie sprawdzające 
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• Zerowy PIT dla dużych rodzin 

• Podsumowanie 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 


