INFORMACJE O SZKOLENIU Nr. 11964
Podatek dochodowy od osób fizycznych - polski ład 2.0 po zmianach lipiec 2022

Data szkolenia: 2022-08-17 godzina rozpoczęcia: 9:00 liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia: Szkolenie on-line - Szkolenie on-line
Cena szkolenia wynosi:
360 netto (442,80 zł. brutto)
od osoby i obejmuje:
• wykład on-line
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• 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:
Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów
szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.
Korzyści ze szkolenia online:
• bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
• widzisz i słyszysz eksperta,
• widzisz prezentację,
• możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
• dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
• konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)
Program szkolenia
1. Nowe zasady korzystania z e- Urząd Skarbowy
2. Nowy druk PIT 11 ( 29 ) omówienie zmian na formularzu ( 2022r. )
3. Nowe zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki (2023 r.)
4. Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (2023r. )
5. Nowe zasady zwolnienia płatnika z poboru zaliczek ( 2023 r. )
6. Osoby powołane do pełnienia funkcji -omówienie zmian w zakresie składki zdrowotnej oraz podatku
dochodowego
7. Skala podatkowa 2022/2023 – omówienie ,skutki
8. Nowe regulacje poboru wynagrodzenia dla płatnika zasad poboru wynagrodzenia dla płatnika
9. Zmiany w zakresie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracowników -omówienie
10. Zmiany w odliczeniach na związki zawodowe - zeznanie podatkowe oraz PIT 11
11. Świadczenia socjalne a podatek z uwzględnieniem nowelizacji lipcowej
12. Zmiana zasad składania zeznań podatkowych za rok 2022
13. Zmiana zasad rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci
14. Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców
15. Zasady rozliczenia rocznego za rok 2022
16. Ulga 4+ po zmianach - omówienie
17. Ulga dla seniorów pracujących po zmianach – omówienie
18. Obsługa podatkowa nierezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnoprawnych -nowe
wyjaśnienia organów skarbowych
19. Karty podarunkowe , bony podarunkowe dla pracowników -omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń
20. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych
21. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
22. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych wyjaśnieniach organów skarbowych
23. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy
24. Świadczenia dla pracowników w czasie pandemii- skutki podatkowe
25. pytania i odpowiedzi
Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni
pracownik MF.
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