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Szanowni Państwo ,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu :

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
- roczne rozliczenie podatku za 2018 r., zmiany na 2019 r.
Program szkolenia :
1. Roczne rozliczenie podatku pracownika
i zleceniobiorcy za rok 2018:
- obowiązki pracodawcy,
- terminy i zasady przekazywania dokumentów.

2. Zmiany w drukach deklaracji i informacji
podatkowych:
- PIT-2, PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-4R, PIT-40
- uchwalone zmiany w zakresie druków, zasad
i terminów ich składnia,
- koncepcja zeznania rocznego wypełnionego
przez urząd skarbowy,
- nowe zasady ustalania zaliczki na PIT
z wynagrodzeń przez PŁATNIKA,
- zasady stosowania „nowej” skali podatkowej za
rok 2018 przy ustalaniu zaliczki i w rozliczeniu
rocznym, nowe kwoty zmniejszające.

3. Znaczenie oświadczeń pracownika:
- nowe oświadczenia,
- zasady stosowania ulgi PIT- 2,
- konsekwencje złożenia oświadczeń i stanowiska
MF w tym zakresie.

4. Zasady stosowania przy ustalaniu zaliczki
ze stosunku pracy kosztów uzyskania
przychodów:
- koszty zwykłe, podwyższone,
- zasady uwzględniania w trakcie roku, a w zeznaniu
rocznym,
- możliwe oświadczenia i ich skutki,
- koszty z tytułu praw autorskich - zasady, limity,
uchwalone zmiany w 2018 r.

5. Przychody i koszty uzyskania przychodów
z działalności wykonywanej osobiście:
- umowy zlecenia i o dzieło,
- radni, biegli sądowi, zarząd i członkowie rad
nadzorczych,

Termin szkolenia :

- kontrakty menedżerskie - specyfika rozliczania
podatkowego, w tym VAT,
- koszty uzyskania z umów cywilnoprawnych.

6. Opodatkowanie i oskładkowanie
nieodpłatnych świadczeń - zasady i nowe
wykładnie Ministerstwa Finansów w sprawie
opodatkowania:
- poczęstunku dla pracowników i nie pracowników,
- obiadów z kontrahentem,
- opłat za parkingi i autostrady w podróży służbowej,
- noclegi i inne świadczenia dla pracowników
mobilnych i oddelegowanych,
- szkoleń dla pracowników, nie pracowników, w tym
radnych, szkoleń okresowych, m.in. kierowców,
- innych nieodpłatnych świadczeń - imprezy
integracyjne, spotkania wigilijne, prezenty i upominki.

7. Opodatkowanie wartości samochodu
służbowego wykorzystywanego dla celów
prywatnych wg Ministerstwa Finansów
i zakres możliwości zwolnienia z podatku.
8. Świadczenia z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych oraz Związków
Zawodowych w zakresie korzystania ze
zwolnienia podatkowego do kwoty 1000 zł
rocznie i korzystania z innych świadczeń –
wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
9. Opodatkowanie wynagrodzeń
obcokrajowców
- umowa o pracę, zlecenia, zasady i wyjątki,
dokumentacja, rozliczenia.
10. Zmiany uchwalone w zasadach składania
rozliczeń rocznych.
11. Pytania i odpowiedzi.

18 stycznia 2019 r. (piątek), godz.9.00

Miejsce szkolenia : OŚWIĘCIM,

ul. Śniadeckiego 24

Oświęcimskie Centrum Kultury - sala edukacyjna – parter
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska - Adamczyk, doradca
podatkowy, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33-81-70-433
Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

UWAGA!
Informujemy, że szkolenie dotyczące ww. tematyki odbędzie się również w dniu 10 stycznia 2019 r. /czwartek/
o godz. 9.00 w Bielsku – Białej, ul. Żywiecka 93 - HOTEL IBIS STYLES – sala konferencyjna - I piętro.
Szczegóły oferty na stronie internetowej - www.ekspres.info
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