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Szkolenie 

odbędzie się w 

godz 10:00-14:30 
 

 

 

Szanowni Państwo,  

 
W imieniu Partnerów ESO Audit zapraszamy  Państwa na szkolenie, które odbędzie się w 

formie on-line: 

 

Polski Ład - głównie z perspektywy planowanych zmian  

od 1 lipca 2022 roku  

(„Nowy” Polski Ład) 
 

Joanna Aleksandrowicz – radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie 

bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych. 

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

dokumentacji cen transferowych  

 
Program szkolenia: 

 

1. Zmiany istotne przede wszystkim dla płatnika i pracownika: 

a) wprowadzenie niższej stawki podatkowej (z 17% do 12%) w ramach 

pierwszego progu podatkowego; 

b) zmiany w zakresie zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od 

podatku (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) w tym: 

 możliwość złożenia oświadczenia o stosowaniu kwoty    

zmniejszającej do kilku płatników, 

 rozszerzenie możliwości złożenia oświadczenia o stosowaniu 

kwoty  zmniejszającej podatek dla umowy zlecenia/dzieło, 

c) nowe regulacje w zakresie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru    

zaliczki na podatek; 

d) likwidacja ulgi dla klasy średniej wraz z mechanizmem zabezpieczającym 

przed „stratą” na skutek likwidacji tej ulgi; 

e) symulacja-kto straci, a kto zyska? (2021/Polski Ład/”Nowy” Polski Ład); 

f) uchylanie mechanizmu w zakresie przedłużenia terminu poboru i wpłaty 

zaliczki  PIT; 

g) przywrócenie (w zmodyfikowanym jednak brzmieniu) uprzedniej 

preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci; 

h) korzystane zmiany w zakresie kryterium dochodu pełnoletniego dziecka 

(istotne na potrzeby możliwości skorzystania z wybranych preferencji w 

PIT); 

i) nowe reguły w zakresie przyjmowania wniosków i oświadczeń 

wpływających na wysokość zaliczki na PIT.  

2. Odliczenie składki zdrowotnej przy różnych formach opodatkowania. 

3. Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok-kogo 

dotyczy i na jakich zasadach będzie się odbywać? 

4. Składa zdrowotna osób pobierających wynagrodzenie z tytułu powołania. 

5. Oskładkowanie SKA. 

6. JKP w CIT i PIT. 

7. Ulga na zabytki (uszczelnienie).  

 

Zapisy: 

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

W przypadku zgłoszenia udziału do 27 maja 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 3 czerwca 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          

mailto:eso@esoaudit.pl

