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Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium:

Podatek dochodowy
od osób fizycznych w 2020/2021 r.
- nowe formularze podatkowe,
które odbędzie się w trybie online

4 grudnia 2020 r. (piątek), godz.10.00 - 14.00.
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Piotr Kossakowski, specjalista z
zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, długoletni współpracownik BOS EKSPRES.
Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne
certyfikaty ukończenia w formacie pdf.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433.
Koszt szkolenia-webinarium to 200 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po
realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.
Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników
i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań. Zainteresowanych
prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
szkolenia@ekspres.info
Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak
w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa
e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia.
Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej ekspres.info
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie
zachodzących zmian w przepisach.
Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
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Podatek dochodowy
od osób fizycznych w 2020/2021 r.
- nowe formularze podatkowe.
Program szkolenia:
1. Nowe druki PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11
- dla płatników obowiązujące za rok 2020.
2. Zwolnienia, preferencje, ulgi związane
z pandemią COVID 19 w podatku
dochodowym (akty prawne).
3. Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa
Finansów:
- w sprawie stosowania kosztów autorskich,
- samochód służbowy dla celów prywatnych.

4. Elektroniczne oświadczenia pracowników,
elektroniczne druki PIT 11 dla pracowników,
podpis elektroniczny pod „kilometrówką”
jako forma rozliczania wydatków
pracowniczych.
5. PIT dla młodych w 2020 - objaśnienia
podatkowe Ministerstwa Finansów .
6. Aktualności podatkowe - wybrane
interpretacje dotyczące:
- pracy zdalnej w kontekście podatkowym
- szczepień przeciwgrypowych dla pracowników
finansowanych przez zakład pracy,
- konkursów - w tym wygranych niepieniężnych,
- dopłat do samochodów elektrycznych.

7. Świadczenia socjalne, a podatek dochodowy
z uwzględnieniem nowych limitów
obowiązujących w roku 2020 i 2021,
i niektórych zwolnień socjalnych.
8. Konsekwencje brexit bez umowy na gruncie
ustawy PIT - wybrane zagadnienia.
9. Nieodpłatne świadczenia dla pracowników,
zleceniobiorców, dziełobiorców, a podatek
dochodowy m.in:
- narzędzia pracy, a podatek w tym samochody,
telefony, laptopy, miejsca parkingowe, obsługa
biurowa, prezenty.

- noclegi, a podatek,
- ubezpieczenia, a podatek,
- umorzenia zwrotów wydatków za szkolenia
pracowników oraz wybrane aspekty podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w kontekście
podatkowym
- system kafeteryjny, a dochód pracownika.

10. Opodatkowanie świadczeń dla managerów –
wybrane problemy:
- źródło przychodów - art. 13 pkt 9 ustawy,
- sposób opodatkowania - stawka, koszty
uzyskania przychodów,
- nieodpłatne świadczenia w tym sfinansowane dla
nich koszty nauki, samochodów, ubezpieczeń,
mieszkań itp.,
- nieopodatkowane świadczenia.

11. Sponsoring, a podatek – wybrane problemy.
12. Mikrorachunek podatkowy –omówienie
wybranych problemów.
13. Pracownicze i niepracownicze koszty
uzyskania przychodów – problemy praktyczne
14. Wynagrodzenie płatnika z tytułu
terminowego odprowadzania podatku
- wybrane problemy - art. 28 §1 Ordynacji
podatkowej.
15. PPK, a podatek dochodowy - wybrane
problemy.
16. Czynny żal – kiedy i jak z niego korzystać.
17. Odpowiedzialność płatnika w kontekście
przepisów Ordynacji podatkowej oraz
wyroków sądowych – wybrane zagadnienia.
18. Pytania i odpowiedzi.

