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Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 
 

Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę 
i umów cywilnoprawnych w 2022/2023 r. 
- PIT-11 za rok 2022 dla pracowników i zleceniobiorców, 

 - PIT-2, zmiany w oświadczeniach i wnioskach od 1 stycznia 2023 r. 
 i nowe zasady ich stosowania, 

 

które odbędzie się w trybie online 

22 grudnia 2022 r. (czwartek), 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 szkolenia@ekspres.info 

lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!   
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Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę 
i umów cywilnoprawnych w 2022/2023 r. 
- PIT-11 za rok 2022 dla pracowników i zleceniobiorców, 

 - PIT-2, zmiany w oświadczeniach i wnioskach od 1 stycznia 2023 r. 
i nowe zasady ich stosowania. 

 

Program szkolenia:  
 
 

 

 

1. Zasady opodatkowania wynagrodzeń  
    wypłacanych od 1 lipca 2022 r:  
    - nowa skala podatkowa, 
    - nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych, 
    - likwidacja ulgi dla klasy średniej, 
    - likwidacja „rolowania” zaliczek, 
    - podatek hipotetyczny, 
    - ważne przepisy przejściowe. 
 

2. Uchwalone zmiany w zasadach poboru  
    zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d  
    ustawy o PIT) od 1 stycznia 2023 r.: 
    - nowe zasady procedowania z oświadczeniami  
      i wnioskami osób zatrudnionych, 
    - nowe zasady przekazywania i odwoływania  
      powyższych wniosków, 
    - doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń  
      wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów  
      cywilnoprawnych, 
    - częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika  
      z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki  
      od wypłaconych świadczeń, 
    - zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty  
      wolnej, 
    - możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru    
      zaliczki – warunki i konsekwencje,  
    - nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie  
      nadpłaty przez płatnika, 
    - nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania  
      przychodów, 
    - inne drobne zmiany. 
 

3. Zmiany w druku PIT 2(9) od 1 stycznia 2023 r.  
 

4. Zasady i reguły stosowania ulg dla młodych,  
    na powrót, dla rodziców dzieci 4+, dla  
    seniorów przy ustalaniu zaliczki po zmianach  
    od 1 stycznia 2022 r., 1 lipca 2022 r.  
    i od 1 stycznia 2023 r. oraz niezbędna  
    dokumentacja dla płatnika i podatnika. 
 

5. „Pakiet rodzicielski”, a ich wpływ na zadania  
    płatnika podatku od wynagrodzeń - zmiany: 
    - powrót możliwości korzystania z preferencyjnego  
      rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego    
      dziecko, 
 

 

 

    - likwidacja ulgi 1500 od podatku dla rodzica samotnie  
      wychowującego dziecko, 
    - zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania  
      płatnika,  
    - zasiłek macierzyński z tytułu ulg. 
 

6. PIT-11 za 2022 rok – problemy praktyczne. 
 

7. Umowa cywilnoprawna z obcokrajowcem po  
    zmianach, najnowsze wyjaśnienia MF  
    i przepisy dotyczące umów zawieranych  
    z osobami, które przybyły do Polski  
    w związku ze stanem wojny na Ukrainie.  
 

8. Warsztaty praktyczne po zmianach  
    w opodatkowaniu wynagrodzeń: 
    - kilka wypłat w miesiącu, 
    - wpływ świadczeń niepieniężnych na dokonywane  
      wypłaty i obliczenia podatkowe i zusowskie (bonusy,  
      karty benefit i multisport, ubezpieczenia, imprezy  
      integracyjne, paczki, prezenty, inne świadczenia), 
    - podatek PIT a podatek od spadków i darowizn  
      w kontekście zadań płatnika, 
    - odroczenie terminu poboru podatku po lipcowej  
      nowelizacji, 
    - ograniczenie wysokości składki zdrowotnej  
      do wysokości „potencjalnej zaliczki na PIT” - studium  
      przypadku. 
 

9. Powołanie a składka zdrowotna po zmianach  
    od 1 lipca 2022 r. 
 

10. 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, 
      - składka zdrowotna dla komplementariusza spółki  
        komandytowo-akcyjnej. 
 

11. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek  
      na ubezpieczenie zdrowotne osób  
      prowadzących działalność gospodarczą –  
      roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata  
      i rozliczanie nadpłaty 
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