
Doświadczeni eksperci
kancelarii  Ożóg Tomczykowski

skupią się na nakreśleniu
najważniejszych zmian podatkowych w
2023 związanych z
rozliczaniem wynagrodzeń i
przychodów oraz optymalizacją
podatkową

PIT 2022/2023 PIT 2022/2023 CIT 2023CIT 2023

przerzucone dochodyprzerzucone dochody

VAT -SLIM VAT 3VAT -SLIM VAT 3

1. Hipotetyczny podatek należny za 2022 r.

Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu z
działalności gospodarczej albo z podatku liniowego
na skalę podatkową

2. Ujednolicenie zasady składania płatnikom oświadczenia

3. Zmiany w zasadach w stosowaniu przez płatników kwoty

wolnej

4. Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych w formie

elektronicznej i ich przesyłania

5. Zmiany zasad przekazywaniu kwoty podatku na rzecz

OPP

 

Podatki PIT, CIT, VATPodatki PIT, CIT, VAT
Zmiany i Optymalizacja: Rozliczanie wynagrodzeń iZmiany i Optymalizacja: Rozliczanie wynagrodzeń i
przychodów  2022 i 2023przychodów  2022 i 2023

Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki RynkowejPolskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej

DR RADOSŁAW BULEJAK - Kancelaria
Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

Przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-
podatkowych z ramienia Business Center Club w ramach
Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców

DR ADW. DR JACEK MATAREWICZ -
Partner w Ożóg Tomczykowski 

Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim
Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań
Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa
karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

1.02.2023

ONLINE

CZAS
 9.15 -17.00

375 zł + VAT

Całkowity koszt
zatrudnienia

Całkowity koszt zatrudnienia
może wzrosnąć u

I. PIT 2022-2023:
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1	z	6 2023-01-19,	13:52



Rozliczanie podatku – zmiany od 1 stycznia
2023 r.

• Ujednolicenie oświadczeń podatkowych.

• Usystematyzowanie zasad składania i stosowania
oświadczeń podatkowych w trakcie i po ustaniu

zatrudnienia.

• Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do składania

oświadczenia PIT-2.

• Możliwość złożenia PIT – 2 więcej niż jednemu płatnikowi.

• Zmiany w oświadczeniach dotyczących kosztów

uzyskania przychodu.

Zasady naliczania wynagrodzenia z umowy o
pracę oraz z umów cywilnoprawnych w 2023r.

• Zwolnienia podatkowe „ulga dla młodych”, „ulga dla

pracującego seniora”, „rodzina 4+”, „ulga ba powrót”.

• Wybrane świadczenia w naturze.

• Wybrane zwolnienia składkowo -podatkowe.

• Obciążenia pracodawcy.

CAŁKOWITE KOSZTY ZATRUDNIENIA 

1. Zaliczka na podatek przez pracodawców w 2023 r.

◦ obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości

zaliczki

◦ obowiązek obniżenia wysokości kosztów

uzyskania przychodu

◦ zaliczka na podatek przy niskich przychodach

2. Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2023

r.

◦ zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na

wniosek podatnika

ROZLICZANIE SIĘ PODATKIEM

LINIOWYM VS

• opodatkowanie wg skali podatkowej (kwoty w zł)

• opodatkowanie ryczałtowe (kwoty w zł)

• spółki z o.o. i dystrybucja środków do właściciela

Kalkulacje wynagrodzeń

LINIOWY SKALA RYCZAŁT SP Z O.O.

PODATEK

pracodawców, którzy umawiają
się z pracownikami na
wynagrodzenie w kwocie netto.
Aby zachować ten sam poziom
płacy, dla osób lepiej
zarabiających będzie wówczas
konieczne podniesienie płacy
brutto.

3 PREZENTACJE

SLIM VAT 3

W ramach pakietu SLIM VAT 3
zmienione zostaną zasady
dotyczące wydawania
wiążących informacji
stawkowych (WIS).
1. Zniesiona zostanie opłata za
wydanie WIS. Do tej pory
wynosiła ona 40 zł.
2. Ujednolicony zostanie
system podatkowy w zakresie
wydawania wiążących
informacji. Nie tylko wiążących
informacji stawkowych, ale też
wiążących informacji
akcyzowych, taryfowych i o
pochodzeniu towaru. Do tej
pory były one wydawane przez
różne organy podatkowe, a po
zmianach uprawniony do
wydawania takich informacji
będzie jedynie dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej.

Opis i Zgłoszenie →

NOWA
USTAWA O

ZATRUDNIANIU
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Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń uwzględniające
zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem :

• Pracownik.

• Zleceniobiorca

• Dziełobiorca

• Członek zarządu.

WYLICZENIA WYNAGRODZEŃ Z RÓŻNYCH TYTUŁÓW -
UMOWA ZLECENIE I DZIEŁO

1. pracownik, zleceniobiorca, dziełobiorca, członek

zarządu, menedżer - kontakt menedżerski.

pracownik zlecenie dzieło zarząd

PODATEK

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE.

• Osoby współpracujące.

• Jednoosobowy wspólnik Sp. z o.o.

• Wspólnicy spółki komandytowej.

• Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej.

II. CIT 2022/2023

II. ZMIANY W CIT OD 2023 R. – R.PR. AGNIESZKA ŁAWNICKA 

• Zmiany w kosztach finansowania dłużnego

• Zmiany w podatku minimalnym

• „Nowy” podatek od przerzuconych dochodów

PODATEK od przerzuconych dochodów

Rozwiązanie to ma zastąpić dotychczasowe ograniczenia w
zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług
niematerialnych od podmiotów powiązanych, jakie wynika z
obowiązującego art. 15e ustawy.

• Zmiany w opodatkowaniu spółki holdingowej

• Zmiany w estońskim CIT

• Ceny transferowe

 ZASADY TZW. ESTOŃSKIEGO CIT

Estoński CIT Klasyczny CIT Estoński CIT Klasyczny CIT

CUDZOZIEMCÓW 
 2023 R. I ZMIANY

W KODEKSIE
PRACY

16.02.2023
Nowa ustawa w 2023 r
Kodeks Pracy - Praca

zdalna

OBOWIĄZKI
PRACODAWCÓW w
ramach zatrudniania

cudzoziemców, mobilności
i delegowania
pracowników 

Sędzia Tomasz Kałużny

Więcej
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(mały

podatnik)

(mały

podatnik)

(duży

podatnik)

(duży

podatnik)

ZYSK

III. VAT 2023
Pakiet SLIM VAT 3 od 1.01.2023

1. PAKIET SLIM VAT 3, 

◦ Zmiana definicji „małego podatnika” i podwyższenie

limitu sprzedaży;

◦ Zmiany w przepisach o dostawach łańcuchowych
poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np.
platformy handlowej działającej w sektorze

e-commerce);

◦ Zmiany dotyczące kursu przeliczeniowego waluty

odnoszącego się do faktur korygujących;

◦ Zmiany w zakresie korekty WDT;

◦ Nowe przesłanki uprawniające do odliczenia VAT

przy WNT

◦ rozszerzenie zwolnienia z podatku na usługi
zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi

określonymi przez inne państwa członkowskie;

◦ rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej
WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego

tytułu;

◦ zmiany dotyczące liczenia proporcji i „zaokrąglania”;

◦ zmiany dotyczące faktur zaliczkowych;

◦ zmiany dotyczące sankcji VAT;

◦ korekty deklaracji w przypadku stosowania

szczególnej procedury unijnej i nieunijnej;

◦ zmiany w zakresie WIS

◦ SLIM VAT-3 a odliczenie VAT przy sprzedaży

mieszanej

◦ Nowa definicja małego podatnika VAT

▪ podatku dochodowego,

▪ podatku VAT,

▪ składek ZUS,

▪ cła i akcyzy,

▪ pewnych innych zobowiązań

publicznoprawnych.

GRUPY VAT

Grupa VAT od 1.2023

Grupa VAT umożliwia podmiotom powiązanym finansowo
wspólne rozliczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług.
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Rozwiązanie to przewidziane jest dla dwóch lub więcej osób
prawnych mających siedzibę na terytorium Polski,

• Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie przewidziane w

dyrektywie 2006/112/WE

• Kto może wchodzić w skład Grupy – orzecznictwo TSUE a

stanowisko KE Opłacalność grup vatowskich

• PGK a Grupa VAT

• Zasady opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń
między oddziałem z spółką matką w świetle wyroku w
sprawie Scandia America Corp. (USA), filial Sverige i

projektowanych przepisów

• Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik proporcji

• Grupa VAT a Biała Lista

• Rola przedstawiciela Grupy

• Rejestracja Grupy VAT

• Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT

• Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT

• Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i
wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy

VAT

E-faktura od 1.01.2022 i od 2024 r. w

wersji obligatoryjnej

E-faktura, czyli faktura ustandaryzowana

Przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Jej
wdrożenie sprawi, że Polska dołączy do czołówki cyfrowych
liderów wdrażających tą nowoczesną e-usługę. Podobne
rozwiązania oferują trzy państwa Unii Europejskiej:
Hiszpania, Portugalia i Włochy.
ZMIANY W FAKTUROWANIU - E-FAKTURA

• Likwidacja duplikatów faktur.

• Zmiana zasad wystawiania faktur korygujących

• Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed

sprzedażą.

• Zasady e-fakturowania.

<

Kontakt
T. 698-657-738 

Zgłoszenie

e
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