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

Lista płac w praktyce
z uwzględnieniem wszystkich zmian podatkowych
Polskiego Ładu i Niskich Podatków,
które odbędzie się w trybie online

21 września 2022 r. (środa), godz.10.00 – 15.00.
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska - Adamczyk
doradca podatkowy.

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info
Koszt szkolenia-webinarium to 280 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 na czacie.
Zainteresowanych prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.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 również na stronie internetowej www.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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Lista płac w praktyce
z uwzględnieniem wszystkich zmian podatkowych
Polskiego Ładu i Niskich Podatków.
Program szkolenia:
1. Zmiany uchwalone początkiem 2022 r.
i ich konsekwencje w obszarze naliczania
wynagrodzeń:
- rozporządzenie 28/2022,
- nowelizacja ustawy 558/2022.
 zasady stosowania i nie stosowania przepisów o
odroczeniu terminu poboru zaliczki na podatek;
 grupy osób, których dotyka zmiana,
konsekwencje w kwocie do wypłaty i w
rozliczeniu rocznym;
 zakres czasowy stosowania zmienionych
przepisów;
 wyliczenia praktyczne.

2. Nowa skala podatkowa – kwota wolna, reguły
dotyczące zeznań rocznych, zmiany od
1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
3. Podatek hipotetyczny – czyli rozliczenie
roczne za 2022.
4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
5. Nowe zasady stosowania kwoty wolnej –
w różnych źródłach przychodu i w różnych
wartościach - PIT 2 po nowelizacji.
6. Pakiet zmian wynikający z nowelizacji
w obszarze naliczania płac:
- nowe wzory wszystkich oświadczeń,
- nowe zasady działania większości wniosków
i oświadczeń pracownika,
- nowy zakres działania oświadczenia PIT2, możliwość
złożenia w 3 miejscach, możliwość częściowego
rozliczania ulgi w prowadzonej działalności
gospodarczej,
- szerszy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia
oświadczenia PIT2,
- zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji
z kosztów uzyskania przychodów,
- szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia
oświadczenia o niepobieraniu podatku, skutki
w składce zdrowotnej,
- nowa skala, a koszty uzyskania przychodów
z praw autorskich,
- nowa skala, a zwolnienia dla powracających
z zagranicy, rodzica z 4 dzieci, seniora, dla młodego,
- praktyczne skutki likwidacji ulgi dla klasy średniej.

7. Warsztaty praktyczne po zmianach
w opodatkowaniu wynagrodzeń:
- kilka wypłat w miesiącu,
- wpływ świadczeń niepieniężnych na dokonywane
wypłaty i obliczenia podatkowe i zusowskie,
- praktyczne skutki składanych przez pracowników
i zleceniobiorców oświadczeń,
- praktyczne skutki nowego oświadczenia PIT 2,
- odroczenie terminu poboru podatku po lipcowej
nowelizacji,
- ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do
wysokości „potencjalnej zaliczki na PIT” – studium
przypadku.

8. PIT 11 za rok 2022 w praktyce.
9. Zmiany w zasadach ustalania podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
- dla osób współpracujących,
- dla emerytów i rencistów prowadzących działalność
gospodarczą,
- dla twórców i innych grup.

10. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek
na ubezpieczenie zdrowotne osób
prowadzących działalność gospodarczą roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata
i rozliczanie nadpłaty.
11. Wprowadzenie składek na ubezpieczenie
społeczne dla komplementariuszy spółek
komandytowo-akcyjnych.
12. Zasad podlegania składce zdrowotnej dla
prokurentów.
13. Wprowadzenie możliwości częściowego
odliczenia zapłaconej składki na
ubezpieczenie zdrowotne osób
prowadzących działalność gospodarczą od
dochodu (podatek liniowy) i od przychodu
(ryczałt) oraz w karcie podatkowej sygnalizacja zmian.
14. Inne zmiany podatkowe wprowadzone
w nowelizacji, postulaty przedsiębiorców
i grup zawodowych.
15. Pytania i odpowiedzi.

