
zaprasza na Świąteczne Spotkanie w teatrze. 

Inteligentna komedia w gwiazdorskiej obsadzie i doskonałej reżyserii –  

da wiele okazji do śmiechu i refleksji.

1. Zmiany w oskładkowaniu i opodatkowaniu jednoosobowych działalności gospodarczych 

a) Zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej 

b) Zmiany w opodatkowaniu związane z rozliczaniem składki zdrowotnej 

c) Zmiany w ryczałcie 

d) Likwidacja karty podatkowej 

e) Zmiana definicji wolnego zawodu 

f) Nowe zasady opodatkowania wykupu samochodów z leasingu 

 

2. Nowe zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych 

a) Wyższa kwota wolna od podatku 

b) Podwyższenie drugiego progu podatkowego 

c) Zmiana zasad ustalania składki zdrowotnej 

 

3. Nowe ulgi 

a) Ulga na zakup terminala płatniczego i realizację transakcji przy jego użyciu 

b) Zachęty do stosowania rozliczeń bezgotówkowych 

c) Ulga na robotyzację 

d) Ulga na ekspansję 

e) Ulga na innowacyjnych pracowników 

f) Zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (B+R) 

g) Zmiany w IP Box – korzyści dla programistów 

h) Zmiany w funkcjonowaniu estońskiego CIT 

 

4. Inne zmiany 

a) Obniżenie limitu transakcji gotówkowych 

b) Elektroniczne wysyłanie ewidencji podatkowych 

 

5. Terminy 

a) Planowane wejście w życie nowych przepisów 

b) Obecny etap legislacyjny

24 lutego (czwartek) g. 12.00

Agenda

Prowadzący

Dr Grzegorz Keler 
Adwokat, Associate w Kancelarii SPCG

Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie spółek, w szczególności w transakcjach  

fuzji i przejęć. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych. 

 

Brał udział w wielu projektach prawnych i podatkowych, m. in. wspierając spółki przy dostoso- 

wywaniu do nowych regulacji podatkowych oraz doradzając przy złożonych transakcjach M&A. 

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach i kontrolach 

podatkowych, a także w sprawach o przestępstwa tzw. białych kołnierzyków.

Prowadzący

mec. Sebastian Dzieciuchowicz 
radca prawny, Associate

Specjalizuje się w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym, prawie postępowania 

administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a także w prawie podatkowym. Dysponuje  

również doświadczeniem w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń.  

 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2010 r.) i w zakresie 

zarządzania międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008 r.). Dyplom studiów podyplomowych w zakresie 

doradztwa podatkowego uzyskał w 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Administratorem danych jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do 

poprawiania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody oraz prawo do przekazania danych.  

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt: 

- pod numerem telefonu (+48 801 321 123 lub +48 22 566 99 99); 

- w naszym oddziale (aktualna lista naszych oddziałów jest dostępna na stronie Banku: https://www.bnpparibas.pl. 

- na adres e-mail: iodo@bnpparibas.pl; 

- za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

KONSEKWENCJE FINANSOWE TZW. NOWEGO POLSKIEGO ŁADU  

DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarejestruj się na    www.webinarybnpparibas.pl 
Ilość miejsc ograniczona.

Zarejestruj się na    www.webinarybnpparibas.pl 
Ilość miejsc ograniczona.


