
1) Ustawa z 7 października 2022 - zmiany w CIT od 1 stycznia 2023: 

a) modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku 

dochodowym 

b) uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” 

c) zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) 

d) zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych 

dochodów 

e) uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła 

odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie 

konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu 

pay & refund 

f) zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych 

g) zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej 

h) uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi 

i) zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 

j) zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. 

transakcji rajowych 

k) doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika 

urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku 

składania informacji o cenach transferowych 

l) zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie 

sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS 

informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej 

m) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące 

podatkowe grupy kapitałowe (PGK) 

2) Planowane Zmiany w VAT – SLIM VAT nr 3: 

a) podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln € do 2 mln euro, 

b) doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących 

w przypadku, gdy faktura wystawiona została w walucie innej niż PLN, 

c) rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku 

naliczonego z tego tytułu, 

d) rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT n 

3) Zmiana stawek VAT 2022/2023 – podsumowanie efektów podatkowych. 

4) Podsumowanie zmian od 1 lipca 2022 – Nowy Ład Bis: 

a) Odliczenie składki zdrowotnej, 

b) Wybór formy opodatkowania 

c) Nowa stawka PIT 

d) Osoby samotnie wychowujące dzieci 

5) Nieoczekiwane konsekwencje zmian Nowego Ładu od 1 stycznia 2022 – wybrane tematy:  

a) prokurenci a składka zdrowotna, 

b) wybór formy opodatkowania, 

c) przekształcenia form działalności. 



6) Podsumowanie możliwych form prowadzenia działalności po 1 stycznia 2022r. 

7) Przesunięcie terminów na opracowanie dokumentacji cen transferowych co trzeba 

wiedzieć w pigułce: 

a) podmioty powiązane definicja, 

b) typy transakcji, 

c)  wolumen obrotu 

8) Ogłoszenie końca stanu epidemii co oznacza dla podatników 

9) Transakcje z tzw. pośrednimi rajami podatkowymi – obowiązek dotyczący 2021 roku. 

10) Ustawa dotycząca automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację 

Skarbową. 

11) Wybrane najnowsze interpretacje i wyroki. 


