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Poniżej znajdą Państwo agendę oraz szczegółowy program spotkania: 

9:00 – 9:15 Wstęp – dr Jarosław F. Mika 

9:15 – 11:00 CIT i VAT 2022 – Patrycja Kubiesa 

11:00 – 11:15 Przerwa 

11:15 – 13:00 Ceny transferowe i raje podatkowe – dr Jarosław F. Mika, Beata Rawa 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

14:00  – 14:30 Ulgi na innowacje – zmiany wprowadzone przez „Polski Ład” od 
1 stycznia 2022 r. – Piotr Perkowski 

14:30  – 15:00 Schematy podatkowe MDR – Paweł Rosiński 

15:00 – 15:30 Podatek u źródła – Magdalena Świątkiewicz 

15:30 – 16:00 Podatek od nieruchomości – Paweł Rosiński 
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Program szkolenia 

 

CIT I VAT 2022 

1. Podatek minimalny w CIT 

• kogo dotyczy nowe obciążenie podatkowe? 

• jak kalkulować podstawę opodatkowania? 

• koszty finansowania dłużnego, a podatek minimalny – podobieństwa i różnice 

2. Podatek od przerzuconych dochodów 

• kogo dotyczy podatek? 

• jakie formalności powinien dopełnić nabywca? 

• należyta staranność, a obciążenie podatkowe 

• katalog usług i świadczeń będących przedmiotem opodatkowania 

3. Grupy VAT od lipca 2022 

• jakie są plusy grupy VAT? 

• jakie wymogi, jakie podmioty mogą wchodzić w skład grup VAT? 

• jak rozliczać się w grupie? Kwestia faktur 

• jaki numer NIP, jak powinny być wystawiane faktury? 

• rozliczania VAT w grupie 

• utrata statusu 

4. Krajowy System E-faktur 

• do czego służy Krajowy System E-faktur? 

• jakie kroki poczynić w swoich systemach lub organizacji dokumentów? 

CENY TRANSFEROWE 

1. Obowiązki raportowania 2021 r. 

• kalendarz raportowania 

• jak się przygotować? 

• jakie transakcje są przedmiotem raportowania? 

2. Należyta staranność. Transakcje z limitem 500 000,00 zł 

• identyfikacja obowiązków ujawniania transakcji z limitem 100 000,00 zł i 500 000,00 zł 

• etapy procedury należytej staranności 

• czym jest oświadczenie wiedzy? 

3. Analiza porównawcza 

• price setting approach vs. outcome testing approach 

• kluczowe elementy, etapy analizy porównawczej 

• jak wyznaczać przedziały rynkowe? 

4. Korekty wyników za 2021 r. 

• korekta cen Transferowych w trybie art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

• kompensata transakcji w trybie § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów 
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5. Ceny transferowe a nowe prawo holdingowe 

• obowiązek sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki zależnej ze 

spółką dominującą za rok obrotowy 

• wiążące polecenie a zasada ceny rynkowej 

• polityka cen transferowych spółki dominującej i spółek zależnych 

ULGI NA INNOWACJE – ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ „POLSKI ŁAD” OD 1 STYCZNIA 2022 R. 

1. Nowe limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w uldze B+R, 

2. Symultaniczne stosowanie ulgi B+R i ulgi IP Box, 

3. Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności 

gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych 

pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, 

4. Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek, 

5. Ulga prowzrostowa (na ekspansję) – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, 

6. Ulga na robotyzację – na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz 

oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. 

WHT 

1. Modyfikacja definicji 

• należyta staranność 

• rzeczywisty właściciel 

2. Mechanizm „pay and refund” 

• zmiana w zakresie należności objętych mechanizmem 

• sposób ustalania limitu 2 mln zł 

3. Wniosek o zwrot pobranego podatku 

• procedura 

• załączniki 

4. Sposoby ominięcia mechanizmu „pay and refund” 

• oświadczenie płatnika 

• opinia o stosowaniu preferencji 

5. Certyfikat rezydencji podatkowej 

• wymogi formalne 

• kopia certyfikatu rezydencji podatkowej 

MDR – RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH 

1. Schemat podatkowy – istota i przykłady 

2. Identyfikacja schematów podatkowych w firmie – wskazówki i najczęściej popełniane błędy 

3. Podmioty zobligowane do raportowania – kto i kiedy musi raportować? 

4. Terminy raportowania schematów podatkowych w 2022 r. 

• terminy raportowania schematów krajowych 

• terminy raportowania schematów transgranicznych 

• terminy raportowania po zniesieniu stanu epidemii 
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5. Procedura wewnętrzna MDR – dlaczego warto wdrożyć w działach firmy niezwiązanych 

z finansami? 

6. Mity dotyczące obowiązków MDR 

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości od 1 stycznia 2022 r. 

2. Najnowsze orzecznictwo z zakresu podatku od nieruchomości 

3. Opodatkowanie nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej 

4. Ryzyka podatkowe w rozliczaniu podatku od nieruchomości 


