INFORMACJE O SZKOLENIU Nr. 11939
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian w "Polskim Ładzie"

Data szkolenia: 2021-11-26 godzina rozpoczęcia: 10:00 liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia: Gdańsk - Sala Konferencyjna w centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia
podamy bliżej terminu szkolenia
Cena szkolenia wynosi:
Przy zgłoszeniu do 15 listopada 2021 r. - koszt szkolenia 365,85 zł. (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje
cena 398,37 netto (490 zł. brutto)
od osoby i obejmuje:
• materiały szkoleniowe i pomocnicze
• przerwę kawową oraz lunch
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym
terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania
opłaty.
Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

Program szkolenia:
Program szkolenia
1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł - nowa kwota zmniejszająca podatek ( skutki
zmiany)
2. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł. ( skutki zmiany)
3. Zmiana podstawy wymiaru składek zdrowotnych oraz likwidacja możliwości jej odliczenia
od podatku
4. Ulga dla klasy średniej - omówienie
5. Zmiany dotyczące udostępniania pracownikowi samochodu służbowego - omówienie
6. Zmiany dotyczące wybranych zwolnień przedmiotowych – omówienie
7. Nowe regulacje dotyczące opodatkowania 70 % zryczałtowanym podatkiem odpraw
lub odszkodowań - omówienie
8. Nowe przepisy ograniczające tzw sztuczną dywidendę –omówienie
9. Nowelizacja przepisów normujących żródła przychodów w zakresie działalności
wykonywanej osobiście
10. Nowe odliczenie wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz zw. zawodowych- omówienie
11. Nowe przepisy regulujące właściwość organu podatkowego do złożenia zeznania podatkowego po zmianie
przez podatnika miejsca zamieszkania – omówienie
12. Zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci
13. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej –omówienie
14. Nowa ulga dla rodzin 4+
15. Ulga dla pracujących seniorów
16. Zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy
17. Zmiana w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych
18. Ulga w podatku dla podatników osiedlających się w Polsce tzw. ulga na powrót
19. Nowa ulga dla podatników wspierających działalność kulturalną sportową oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
konserwację zabytków
20. Przeciwdziałanie „szarej strefie „ w zatrudnianiu pracowników -omówienie
21. Wprowadzenie przejściowego podatku dla podatników ujawniających dochody nieujawnione
22. Darowizny dla pracowników – nowe stanowisko organów skarbowych
Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
wieloletni pracownik MF.
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