
WEBINARIUM: Polski Ład - co zmienia?

Program

 

Zmiany i ich skutki wg komunikatu Ministerstwa Finansów z 29.10.2021 r – założenia – intencje – skutki1.

Najważniejsze rozwiązania:

wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł
wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł
obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy
emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł
„Fair Play” w zakresie składki zdrowotnej
podatkowe „Fair Play” wobec państwa

Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej1.
Preferencje dla rodzin i seniorów oraz ulgi podatkowe w PIT w tym zmiany dotyczące rozliczania PIT przez samotnych2.
rodziców

ulga na dzieci
wspólne rozliczenie małżonków
zerowy PIT dla seniorów
PIT zero dla rodzin 4+
ulga dla osób powracających z zagranicy

„Fair Play” w składce zdrowotnej1.

składka zdrowotna dla pracowników
składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Podatkowe „Fair Play” wobec państwa – działania ograniczające szarą strefę, w tym zatrudnianie „na czarno" i1.
wyprowadzanie dochodów do rajów podatkowych

skutki podatkowe nielegalnego zatrudnienia (tu także umowy cywilno-prawne)

Obniżenie limitu płatności gotówkowych – skutki w PIT/CIT i mechanizm MPP1.

konsumenci a transakcje o wartości powyżej 20 tys. zł

Zasady korzystania z ulgi sponsoringowej1.
Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT2.

kasa fiskalna i zapewnienie płatności przy użyciu instrumentu płatniczego – terminal płatniczy czy przelew?

Zmiany w zasadach rozliczania ryczałtu za używanie służbowego auta w celach prywatnych1.
Ulgi w podatkach w tym min. z tytułu2.

wdrażania B+R
wprowadzania robotyzacji
konsolidacji

Ułatwienia w przyciąganiu do Polski kapitału i inwestorów1.
Program repatriacji kapitału2.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat – dotyczy wykupu po 1 stycznia 2022 r.  Skutki w VAT3.
Najem prywatny – zasady rozliczania ryczałtem i ograniczania w amortyzacji budynków mieszkalnych4.
Nowe podatki dla podatników CIT/PIT5.
Niezadeklarowane dochody – podatek od nieujawnionych źródeł6.
Estoński CIT7.
Ukryte dywidendy i przesyłanie ksiąg/ewidencji drogą elektroniczną – od 2023 r.8.



Pozostałe zmiany w podatkach (w PIT/CIT)9.
E-faktura już od 1 stycznia 2022 r.10.
Konsultacje, pytania i odpowiedzi11.

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-
mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji
webinarium (indywidualnym kodem dostępu)..

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem
lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja
lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień
przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane
połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych•
Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych•
Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16


