
 • 9.30-10.00 Logowanie uczestników

 • 10.00-12.00	 Podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych	w 2023	r.
Bożena Nowicka, doradca podatkowy, DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie
W programie m.in.:
1. Zasady indywidualnego rozliczania z podatku PIT za 2022 rok
2. Hipotetyczny podatek dochodowy – obliczany przez organ podatkowy
3. Zasady naliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracownika w ramach stosunku pracy zmiany od 2023 roku
4. Podział kwoty zmniejszającej zaliczkę pomiędzy kilku płatników
5. Omówienie nowego wzoru PIT-2 obowiązującego od 2023 r.
6. Zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki począwszy od 2023 r. 
7. Opodatkowanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń otrzymywanych przez członków zarządu na podstawie umów 

o zarządzanie przedsiębiorstwem
8. Nowe zasady naliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych podatnikom po ustaniu stosunku prawnego
9. Zasady opodatkowania przychodów z prawa majątkowych wypłacanych po śmierci pracownika
10. Zwolnione z  podatku dla osób z  czwórką dzieci oraz dla osób po 60-tym i  65-tym roku życia – omówienie zasad 

stosowania
11. Zasady raportowania niektórych świadczeń w informacji podatkowej PIT-11
12. Świadczenia socjalne finansowane ze środków ZFŚS – zasady ich opodatkowania
13. Zwroty kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz dla osób niebędących pracownikami – skutki podatkowe
14. Pytania i odpowiedzi

 • 12.00-12.20	 Przerwa

 • 12.20-14.20	 Podatek	dochodowy	od	osób	prawnych	w 2023	r.
dr Grzegorz Matysek, doradca podatkowy, DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie
W programie m.in.:
1. Rekompensata do przychodów ze sprzedaży ciepła a CIT
2. Zmiany w zakresie potrącalności składek ZUS
3. Minimalny podatek dochodowy a przychody osiągane w działalności „taryfowej”
4. Podatek od przychodów z budynków, w tym kwota wolna od opodatkowania w grupie kapitałowej
5. Zmiany w zakresie cen transferowych
6. Zasady potrącalności kosztów, w tym dotyczących różnych źródeł przychodów,
7. Wybrane zagadnienia z zakresu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
8. Główne problemy w zakresie ulg w CIT: ulga na robotyzację, ulga konsolidacyjna, ulga dot. produkcji próbnej
9. Pobór podatku u źródła
10. Obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej
11. Wybrane istotne orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w  szkoleniu nt. „Podatki	 dochodowe	CIT	 i  PIT	 –	 kluczowe	problemy,	 zmiany	
w 2023	r.”, które odbędzie się w dniu 16	lutego	2023	r.	w godz.	10.00-14.20 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

16 lutego 2023

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP

ONLINE

Do pobrania karta zgłoszenia w formacie docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu jpg lub w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego 
IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
Bardzo	prosimy,	aby	na	karcie	zgłoszenia	został	podany	adres	e-mail	każdego	zgłoszonego	uczestnika	szkolenia.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:

 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia:
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf,
 • indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

Prosimy	 zgłaszających	 się	do	udziału	w	szkoleniu	 o	przesłanie	pytań	dotyczących	podanego	wyżej	 zakresu	 szkolenia, 
które	wykładowca	powinien	uwzględnić	w	czasie	szkolenia.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania na czacie, na które prelegent udzieli odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl

Podatki dochodowe CIT i PIT –
kluczowe problemy, zmiany w 2023 r.

https://www.igcp.pl/wp-content/uploads/2023/01/KZ_Szkolenie_16_02_23.docx
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