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Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 
 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  
– obowiązki płatnika i podatnika w kontekście rocznego rozliczenia za 2022,  

- nowe zastosowanie formularza PIT–2 od 1 stycznia 2023 r., 

 
które odbędzie się w trybie online 

13 grudnia 2022 r. (wtorek), godz.10.00 - 14.00. 
 

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Joanna Ruszczak - specjalista ds. kadr i płac. 

 

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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Podatek dochodowy od osób fizycznych  
– obowiązki płatnika i podatnika w kontekście rocznego rozliczenia za 2022,  

- nowe zastosowanie formularza PIT–2 od 1 stycznia 2023 r. 

 

Program szkolenia: 
 

 

1. Omówienie zmian w ustawie  o podatku  

    dochodowych od osób fizycznych w całym  

    roku 2022 w kontekście Polskiego Ładu  

    i ich praktyczne konsekwencje: 

    - zmiana stawki podatkowej, 

    - likwidacja ulgi dla klasy średniej, a zeznanie  

      roczne, 

    - likwidacja tzw. „rolowania podatku” i jego  

      konsekwencji w zeznaniu rocznym, 

    - omówienie problemów praktycznych 

      wynikających ze zmienionych przepisów, 

    - analiza kwoty wolnej od podatku. 

 

2. Zmiany w druku PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. 

    - PIT-2 – obowiązek czy możliwość, 

    - rozbudowana treść PIT-2, a konsekwencje  

      w poborze zaliczki przez płatnika, 

    - nowy formularz i jego szczegółowe omówienie, 

    - terminy składania PIT-2, 

    - osoby - podatnicy uprawnione do składania  

      oświadczenia PIT-2, 

    - płatnicy uprawnieni do przyjmowania PIT-2, 

    - zastosowanie oświadczenia PIT-2 po ustaniu   

      zatrudnienia. 

 

3. Pobór zaliczek w roku 2022 dla  

    podatników przy zastosowaniu złożonych  

    oświadczeń, w tym: 

    - pobór zaliczek dla zleceniobiorców oraz od  

      wypłat z tytułu umów o pracę dla osób  

      kończących 26 lat w trakcie miesiąca – nowy  

      zakres zastosowania zwolnienia do wypłat z  

      tytułu niektórych zasiłków ubezpieczenia  

      społecznego, 

 

    

    - pobór zaliczek dla zmieniających rezydencje  

      podatkową (ulga na powrót), 

    - ulga dla pracującego seniora w roku 2022  

      i w roku 2023, 

    - ulga dla rodzica dzieci 4+ oraz ulga dla  

      samotnych rodziców po kolejnych zmianach, 

    - ustalanie wysokości ubezpieczenia zdrowotnego  

      przy zastosowaniu ulg. 

 

4. Rozliczenie roku podatkowego 2022  

    w kontekście obowiązków informacyjnych   

    płatnika: 

    - ważne terminy i procedury, 

    - omówienie formularza PIT-11 za rok 2022. 

 

5. Pobór zaliczek w kontekście innych tytułów  

    niż umowa o pracę: 

    - umowy niskocenne – przykład kalkulacji, 

    - procedury związane z poborem zaliczek na  

      podatek przy wynagrodzeniu członków rad  

      nadzorczych, wynagrodzenia członków zarządu,      

    - wynagrodzenia prezesów zarządu na podstawie  

      uchwały - z uwzględnieniem zmian 2022-2023, 

    - zasady poboru zaliczek na podatek od  

      wynagrodzenia w ramach kontaktu  

      menadżerskiego – przykład kalkulacji, 

    - pobór zaliczki a umowa absolwencka, 

    - wypłata dywidendy. 

 

6. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych  

    pracownikach, w tym m. in. z tytułu  

    umorzonych pożyczek, procedury. 
 

7. Pytania i odpowiedzi. 
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