
 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W PODMIOTACH 
LECZNICZYCH. ROZLICZENIE ROCZNE CIT ZA 2022 ROK 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy na szkolenie skierowane do podmiotów leczniczych, podczas którego omówimy zakres podatku 
dochodowego od osób prawnych, przedstawimy schematy przygotowania rozliczenia i prowadzenia ewidencji 
podatkowej w księgach rachunkowych. Zwrócimy uwagę na szczególne uwarunkowania dla SPZOZ-ów, tj. ustalenie 
wydatków niestatutowych i zasad zwolnienia dochodu podatkowego a także przybliżymy wybrane kategorie przychodów 
i kosztów specyficzne dla branży medycznej w optyce przepisów podatkowych. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
 Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami w zakresie sporządzenia zeznania podatkowego w zakresie PDOP 

za 2022 r. przez podmiot leczniczy.  
 Przybliżenie, specyficznych dla jednostek działających w branży leczniczej, kategorii podatkowych, w tym przychodów 

podatkowych i zwolnionych, kosztów uzyskania przychodów oraz ustalenia wyniku podatkowego i należności wobec 
urzędu skarbowego.  

 Omówienie case study i uzyskanie praktycznych informacji przez pracowników działów finansowych i księgowych.  
 Przedstawienie przykładów liczbowych  i omówienie danych z zastosowaniem arkusza Excel. 

PROGRAM: 
1. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w podmiotach leczniczych za 2022 rok:  

 zakres informacji finansowych niezbędnych do ustalenia podstawowych pozycji rozliczenia podatkowego, 

 przychody podatkowe a przychody księgowe w specyfice podmiotu leczniczego, 

 identyfikacja KUP i NKUP, 

 ewidencja podatkowa w księgach rachunkowych, 

 poprawne przygotowanie noty podatkowej w informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego - 
warsztat w arkuszu Excel, 

 zwolnienie statutowe dochodu – warunki, 

 wydatki niestatutowe jako podstawa opodatkowania w SPZOZ,  

 dochód podatkowy/strata podatkowa – konsekwencje i postępowanie podatnika. 
2. Szczególne kategorie podatkowe za 2022 rok– CASE STUDY (darowizny, dotacje, świadczenia, kary, odszkodowania, 

projekty unijne). 
3. Sporządzenie zeznania rocznego CIT 8  w podmiotach leczniczych za 2022 r.: 

 omówienie formularza CIT 8 za 2022 r. – specyficzne uwarunkowania dotyczące podmiotów leczniczych, 

 załączniki do CIT-8 (CIT 8/O, CIT-WZ, inne). 
4. Zmiany w CIT w 2023 roku: 

 zmiana zasad zaliczania składek ZUS do kosztów podatkowych, 

 budynki i lokale mieszkalne bez amortyzacji podatkowej, 

 zmiany w uldze na złe długi, 

 minimalny podatek dochodowy dla spółek. 
5. Aktualne interpretacje podatkowe w zakresie CIT dotyczące podmiotów leczniczych. 

ADRESACI:   
Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych 
oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia 

PROWADZĄCA: 
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych 
podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w 
Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych 
i zarządzania w ochronie zdrowia. 

SZKOLENIE ON LINE 
13 marca 2023 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach leczniczych.  
Rozliczenie roczne CIT za 2022 rok 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
13 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:00-15:00 

  

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, 
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum 
ul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielce 
tel. 41 344 66 30, centrum@frdl.kielce.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP  Telefon 

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub 
co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐    

NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..………….………. 

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………….……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.kielce.pl oraz zawartej 
w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl  
do 7 marca 2023 r. 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest 
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem 
na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

 

  

http://www.frdl.kielce.pl/

