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Szkolenie 

odbędzie się w 

godz 10:00-15:00 
 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit  zapraszam Państwa do udziału w Szkoleniu 

które odbędzie się w formie ON-LINE 

Podatek u źródła 2022  
 

 

Szkolenie poprowadzi: Paweł Rosiński - doradca podatkowy nr 13 408. 

Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, 

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego 

zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków 

międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach 

z tematyki podatkowej. W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie 

zajmuje się m.in.  kieruje jednym z działów projektowych Posiada 

doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania 

podatkowe z zakresu podatków dochodowych. 

oraz 

Magdalena Świątkiewicz - absolwentka prawa na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała 

pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej. Realizuje 

projekty i prowadzi szkolenia w zakresie podatku u źródła 

 

 

Program szkolenia: 

1. Podatek u źródła – informacje podstawowe.  

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

3. Pojęcie zakładu. 

4. Certyfikat rezydencji. 

5. Rozliczanie podatku u źródła. 

6. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

7. Zmiany od 2022 r. 

8. Metody unikania opodatkowania w świetle wyliczenia podatku do zapłaty. 

9. Zakres przedmiotowy -omówienie przykładów opodatkowania podatkiem 

u źródła. 

10. Obowiązki sprawozdawcze. 

11. Ryzyka (sankcje). 

12. Orzecznictwo z zakresu podatku u źródła. 

13. Podatek u źródła a raportowanie schematów podatkowych.  

 

 

Zapisy: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to  530 zł od osoby (+23% VAT)  

W przypadku zgłoszenia udziału do 25 lutego 2022 r.  obowiązuje promocyjna 

cena 450 zł od osoby (+23% VAT) 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 4 marca 2022 r. drogą poczty elektronicznej 

na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

   

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

  Ewa Sowińska          

  Partner ESO Audit              
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