
1) Fundacja rodzinna  

a) rola fundatora, 

b) rola beneficjentów 

c) korzyści podatkowe 

d) dla kogo jest to rozwiązanie? 

2) Krajowy System e-faktur – projekt ustawy z 1 grudnia 2022r. 

• termin wejścia w życie KSEF, 

• proponowane zmiany z lutego 2023, 

• jak się próbować przygotować 

3) Zmiany w zakresie PIT i płatnika od 1 stycznia 2023: 

a) Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku 

b) Rozszerzenie możliwości składania wniosków o niepobieranie zaliczek PIT 

c) Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2022 r. dot. oświadczeń i 

wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku 

4) Ustawa z 7 października 2022 - zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 oraz inne terminy: 

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 

5) Planowane Zmiany w VAT – SLIM VAT nr 3 (prawdopodobnie II kwartał 2023): 

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 



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

7) Ogłoszenie końca stanu epidemii co oznacza dla podatników 

8) Estoński CIT – praktyka organów podatkowych 

a) wypłata zaliczki, 

b) funkcjonowanie spółki na estońskim CIT w oparciu o majątek wspólników, 

c) definicja roku obrotowego przed przejściem na estoński CIT, 

d) wynagrodzenie prokurenta 

e) pojęcie wydatku. 

9) Podatek u źródła – badanie wymogu beneficjenta rzeczywistego – jeszcze większe 

zamieszanie 

10) Zamknięcie roku 2022 – wybrane kwestie: 

a) spory sądowe, 

b) odszkodowania kary umowne, 

c) MDR. 

11) Wybrane najnowsze interpretacje i wyroki. 


