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Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Partnerów ESO Audit zapraszamy  Państwa na szkolenie, które 

odbędzie się w formie on-line: 

 

Zmiany w podatku CIT 
 

Szkolenie poprowadzi: ANETA DROSIK- radca prawny i doradca 

podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem 

z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz 

procedur podatkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji 

prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i 

szeregu zagadnień specjalistycznych  

 

Program szkolenia: 

        

1. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym. 

2. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego-

2022/2023. 

3. Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z 

uwzględnieniem zmian na rok 2023. 

4. Transakcje rajowe wczoraj, dziś i jutro-modyfikacja przepisów o 

należytej staranności w cenach transferowych. 

5. Spółki holdingowe - nowa preferencja w opodatkowaniu od 2022 

roku ze zmianami na rok 2023. 

6. Estoński CIT-zmiany 2022/2023. 

7. Zmiany w zakresie podatku u źródła – 2022/2023. 

8. Inne zmiany w ustawie o CIT planowane na rok 2023. 

9. Przypomnienie ważnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 

roku. 
 

 

Zapisy: 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  550 zł od osoby (+23% VAT)  

W przypadku zgłoszenia udziału do 10 lutego 2023 r.  obowiązuje 

promocyjna cena 450 zł od osoby (+23% VAT) 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 lutego 2023 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
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Zmiany w podatku CIT 
 

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie o CIT w ramach Polskiego 

Ładu 2.0. Część zmian weszła w życie w 2023 r., lecz część z nich będzie 

obowiązywała wstecznie od 1 stycznia 2021/2022 r.  

 

Program szkolenia: 
        

I. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym. 

1. Niekorzystna zmiana progu rentowności-kalkulacja rentowności na 

przykładach; 

2. Case study – jak wyliczyć dochód/stratę? 

3. Wyłączenia z opodatkowania – z uwzględnieniem planowanych zmian 

(wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe na przykładach); 

4. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek; 

5. Zasady obliczania „minimalnego CIT” – przykłady; 

6. Alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania; 

7. Koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych oraz koszty 

finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania podatkiem 

minimalnym; 

8. Koszty finansowania dłużnego; 

9. Zmniejszenia, wyłączenia i odliczenia od podatku minimalnego; 

10. Odliczenia od podatku. 

 

II. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego-2022/2023. 

1. Obecne brzmienie art. 15C ustawy o CIT z uwzględnieniem brzmienia 

przepisów od 2022 roku; 

2. Jak liczyć limit – przykłady; 

3. Nowe brzmienie przepisu art. 15C; 

4. Przepisy doprecyzowujące.  

 

III. Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian na rok 

2023. 

1. Odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe; 

2. Planowana zmiana przepisów w zakresie kosztów finansowania dłużnego 

na transakcje kapitałowe; 

3. Przepisy przejściowe – z mocą wsteczną? 

4. Ukryta dywidenda – do kosza? 

 

IV. Transakcje rajowe wczoraj, dziś i jutro-modyfikacja przepisów o należytej 

staranności w cenach transferowych. 

1. Podniesie progów dokumentacyjnych; 

2. Zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich 

transakcjach rajowych; 

3. Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju 

podatkowym; 

4. Ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności; 

5. Czy te przepisy mają sens? – konsultacje społeczne i ich wpływ na 

ostateczne brzmienie przepisów; 

6. Przepisy przejściowe – z mocą wsteczną?  

 

V. Spółki holdingowe - nowa preferencja w opodatkowaniu od 2022 roku ze zmianami 

na rok 2023. 

1. Opodatkowania spółek holdingowych – na czym polega; 

2. Podstawowe warunki skorzystania z powyższych preferencji; 

3. Ulga dywidendowa a preferencyjne opodatkowania polskich spółek 

holdingowych; 

4. Zyski ze zbycie udziałów/akcji w spółkach zależnych a ulga dywidendowa; 

5. Zwiększenie kręgu przedsiębiorców mogących skorzystać z ulgi – 

wykreślenie niektórych warunków; 

6. Termin wejścia w życie – przepisy przejściowe. 

 

VI. Estoński CIT-zmiany 2022/2023. 

1. Przypomnienie zmian z roku 2022 – podstawowe założenia; 

2. Poprawki w ramach estońskiego CIT – planowane zmiany na rok 2023; 

a) doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej, 

b) podatek z przekształcenia – termin zapłaty, 
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c) zmiana dot. warunków zatrudnienia, 

d) złożenie zawiadomienia zaw-rd przed upływem przyjętego przez 

podatnika roku podatkowego, 

e) podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – zmiana 

terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i 

dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet 

przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego 

dochodu z tytułu zysku netto, 

f) doprecyzowanie (?) przepisów dotyczących ukrytej dywidendy 

(sposób określenia dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą, użytkowaniem samochodów osobowych. 

 

VII. Zmiany w zakresie podatku u źródła – 2022/2023. 

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln i ponad 2 mln zł; 

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu 

preferencji; 

3. Nowe zwolnienia dla niektórych podatników od 2023 r; 

4. Zmiana przepisów w 2023 r. odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay 

& refund; 

5. Legislacyjne zamieszanie w podatku u źródła.  

 

VIII. Inne zmiany w ustawie o CIT planowane na rok 2023. 

1. Ulga na złe długi – uproszczenia; 

2. Terminy opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i 

zrównanych, w części finansowanej przez płatnika – w zakresie kosztów 

uzyskania przychodów; 

3. Podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu 

podatku; 

4. Planowana zmiana w zakresie opodatkowania tzw. przerzucenia 

dochodów, przypomnienie zagadnienia; 

a) objęcie podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczanych 

do KUP, 

b) doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego 

ponoszone są koszty uznane za przerzucone dochody jest 

podmiot będący nie rezydent, 

c) doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów 

uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku 

dotyczącego ponoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu 

(co najmniej 10%), 

d) uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego 

opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego.   

5. Ciekawostki w zakresie oskładkowania członków zarządu i prokurentów.   

 

IX. Przypomnienie ważnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. 

1. Zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki 

mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych 

przypadkach); 

2. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, 

zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, 

zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku 

sporządzania dokumentacji, itp.); 

3. Zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o 

stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.); 

4. Wykreślenie art. 15e; 

5. Obowiązek zapewnienia rozliczeń bezgotówkowych; nowe limity 

transakcji; 

6. Wstęp do rozwiązań, które zaczną obowiązywać w latach 2023-2026: 

obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, sankcje 

za rozliczenia gotówkowe z konsumentem, „JPK” w podatku CIT i PIT – 

przesyłanie ksiąg i ewidencji.  

 

 

          


