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PODATEK PIT W PRAKTYCE PŁATNIKA W 2023 R. 
 

Rok podatkowy 2022 był z pewnością najbardziej trudny oraz wymagający dla wszystkich 
płatników, przedsiębiorców i podatników. To pierwszy rok obowiązywania ustawy „Polski ład” oraz 
rewolucyjnych rozwiązań prawnych, które zostały na jej podstawie wprowadzone do obowiązującego 
porządku prawnego. 

 

Szczególnie istotne zmiany objęły wszystkich płatników. Nowelizacja „Polski ład” w sposób 
istotny zmieniła rozliczenia na gruncie podatku dochodowego od 1.01.2022 r., ustawodawca uchylił 
możliwość odliczenia składki zdrowotnej, wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej, następnie w ciągu 
roku podatkowego ustawodawca wprowadził specjalny sposób rozliczania (rolowania) zaliczek na 
podatek dochodowy (rozporządzenie MF z7.01.2022 r. oraz nowelizacja z 24.02.2022 r.), aby 
ostatecznie częściowo zmienić oraz wycofać się z niektórych przepisów na mocy nowelizacji 
obowiązującej od 1.07.2022 r. 

 

Nowelizacji ustawy o podatku PIT z 9.06.2022 r. (tzw. polski ład 2.0) wprowadziła również 
nowe, istotne dla płatników przepisy, które obowiązują od 1.01.2023 r. 

 
Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu podatkowym on-line. 

 

 

Szkolenie w czasie rzeczywistym - nie będzie to nagrany  uprzednio materiał. 

Będzie istniała możliwość zadawania pytań trenerowi i dyskusji z innymi uczestnikami. 

Bez instalacji dodatkowego oprogramowania - szkolenie z poziomu przeglądarki 
 

 
 

 

TERMIN: 26.01.2023 r. - od godz. 9.00 do godz. 15.00 
 
 
 
 

Cena szkolenia (bez  dofinansowania ) - 375 zł netto (461,25 zł brutto)  
 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, obszerne 
materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa przesłane na adres e-mail danego 
uczestnika szkolenia w formacie pdf, certyfikat ukończenia szkolenia przesłane na adres e-mail do 
wydruku (istnieje także możliwość przesłania tradycyjną pocztą po uprzedniej prośbie uczestnika 
szkolenia). 
 

Prowadzący: 
 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa 
podatkowego (www.pkostrzewski.pl), wspólnik spółki partnerskiej Kostrzewski Kołecki Doradca 
Podatkowy Radca prawny Spółka Partnerska (www.prawo-podatki.com), posiada ponad 10 letnie 
doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty 
gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz 
uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych. 
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Specjalizacja – reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed NSA 
i WSA, reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli 
celno – skarbowej – podatki VAT, CIT, akcyza, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne, 
konsultacje, audyty oraz zgodne z prawem optymalizacje podatkowe. 

 

Autor publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (e-book – portal 
podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak 
przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy). 
Prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego. 
Zrealizował ponad 600 wykładów podatkowych. Działalność wykładową realizuje dla Krajowej Izby 
Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Autor licznych publikacji 
prawno – podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert 
Księgowy). Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu. 

 
  

Na szkolenie można zapisać się on-line wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z naszej 
strony internetowej.  Można także pobrać formularz zgłoszenia na szkolnie w formacie doc z naszej 
strony www. W tym wypadku wypełniony formularz proszę przesłać na nasz adres e-mail:  
edu@masterbiznes.pl lub biuro@szkoleniawyjazdowe.com.pl   
 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
 

I. Nowelizacja podatku PIT od 1.01.2023 r. 
 

1. Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku. 
2. Nowe zasady w zakresie oświadczeń i wniosków składanych przez pracowników, w tym, 

zasady opodatkowania wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy. 
3. Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku (możliwość korzystania u trzech 

płatników, możliwość korzystania przy umowach zlecenie, o dzieło czy kontraktach 
menadżerskich). 

4. Nowy PIT-2 za 2023 r. – analiza objaśnień podatkowych MF z 30.12.2022 r. 
5. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki. 
6. Nowe brzmienie art. 32 PIT i podwójna kwota zmniejszająca podatek dla osób samotnie 

wychowujących dzieci oraz przy opodatkowaniu z małżonkiem. 
7. Zmiana kwalifikacji dochodów z rent niepełnoletnich dzieci. 
8. Likwidacja składania informacji PIT/WZ (ulga na złe długi). 
9. Podwyższenie kwoty przekazywanej na rzecz OPP oraz mechanizmy wyrównania kwot. 

10. Składki finansowane przez płatnika w kosztach podatkowych. 
11. Podatek hipotetyczny za 2022 r. 

 

II. Wybrane najważniejsze kategorie dla prawidłowego rozliczenia podatku PIT. 
 

1. Przychody pracowników. 
2. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze, autorskie, zlecenia, kontrakty). 
3. Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci. 
4. Rozliczenia z małżonkiem. 
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5. Informacje roczne (PIT-11, PIT-8AR, IFT). 
6. Właściwość organów podatkowych. 
7. Reguły stosowania nowych zwolnień dla pracowników. 

 zwolnienie na powrót, 
 zwolnienie dla rodzi wielodzietnych, 
 zwolnienie dla pracujących seniorów (problemy praktyczne – zakres regulacji, 
    prawidłowa      interpretacja, przepisów, odprawa emerytalna, wyjaśnienia MF oraz 
    stanowiska Dyrektora     KIS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program wykładu stanowi wyłączną własność autora i chroniony jest prawami autorskimi wyrażonymi 
w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1062, ostat. 
zm.Dz.U. z 2022 r., poz. 712). Wszelkie prawa zastrzeżone. 


