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Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub 

00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607  
tel. 607 744 074, 607 744 002 
www.szkolenia-prawne.pl 

  
 

 

Zapraszamy na szkolenie 

„Polski Ład w praktyce prawników – wybrane zagadnienia” 

Szkolenie online, 28 lutego 2022 r. 

 

Program szkolenia: 

1. Istota zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu i źródło kontrowersji – 
istota.  

2. Jakie najważniejsze kwestie o Polskim Ładzie powinien wiedzieć radca prawny lub adwokat 
niezajmujący się doradztwem podatkowym.  

3. Gdzie szukać informacji o Polskim Ładzie – wpływ objaśnień KAS na praktykę podatników.  
4. Wpływ Polskiego Ładu na opodatkowanie kancelarii prawnych i ich pracowników.  
5. Grupa podatkowa:  

a. w CIT a strony umowy cywilnoprawnej,  
b. w VAT a strony umowy cywilnoprawnej, zasady fakturowania itp., 
c. grupa podatkowa w CIT a grupa podatkowa w VAT – zbieżność nazw przypadkowa?  

6. Zawieranie umów cywilnoprawnych a ceny transferowe po zmianach w ramach Polskiego 
Ładu – o czym trzeba pamiętać przygotowując umowę. 

7. Zasady funkcjonowania spółek a estoński CIT – na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu 
umów cywilnoprawnych jeżeli klient stosuje opodatkowanie tzw. estońskim CIT. 

8. Fundusz nieniemiecki u polskiego podatnika. 
9. Koszty finansowania dłużnego a koszty podatkowe w CIT. 
10. Podatek minimalny w CIT ze szczególnym uwzględnieniem przypadków korzystania z 

factoringu.  
11. Spółki holdingowe made in Poland po Polskim Ładzie. 
12. Przerzucanie dochodów w CIT. 
13. Ukryte dywidendy – na co należny przygotować spółki i ich wspólników.  
14. Zakupy za granicą a podatek u źródła – jedna z niewielu korzystnych zmian Polskiego Ładu dla 

przedsiębiorców.  
15. Nielegalne zatrudnianie a przychody i koszty prawodawcy – problem z zatrudnieniem w 

ramach B2B a rzeczywistość podatkowa. 
16. O co chodzi z wpływem form płatności na koszty i przychody – od kiedy i w jakim zakresie 

zmiany; podatkowa specyfika problemu z pojęciem „transakcja”. 
17.  Nieruchomości mieszkalne w CIT i PIT – jaki zakres zmian, czego dotyczą, od kiedy i kogo 

dotkną – z jakiego powodu są ważne dla przedstawicieli zawodów prawniczych.  
18. PIT i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najciekawsze zmiany wprowadzone w 

ramach Polskiego Ładu i ich wpływ na funkcjonowanie kancelarii prawnej. 
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Szkolenie poprowadzi: Radosław Kowalski 

Prawnik, doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej prezes 

zarządu spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami 

pośrednimi, bezpośrednimi, gospodarczymi oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i 

sądami administracyjnymi, a także w windykacji należności i jej implikacji podatkowych. Autor 

licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, windykacji należności. 

Doświadczony trener z zakresu podatków i windykacji. Prowadzi liczne szkolenia i kursy dla biznesu i 

administracji publicznej, współpracuje z największymi firmami szkoleniowymi, szkolił największe 

przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 28 lutego 2022 r., w godzinach 10:00 – 16:00 

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online. 

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków 
publicznych. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat 

ukończenia szkolenia. 

Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia 

(skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: 

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 18 lutego 2022 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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