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Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych
w kontekście płatnika i listy płac
- zamknięcie roku 2021 – PIT 11, PIT 4R,
- lista płac w 2022 r. po zmianach Polskiego Ładu,
które odbędzie się w trybie online

18 stycznia 2022 r. (wtorek), godz.10.00 – 15.00.
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca
podatkowy.
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 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. 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 kontekście płatnika i listy płac
- zamknięcie roku 2021 – PIT 11, PIT 4R,
- lista płac w 2022 r. po zmianach Polskiego Ładu.
Program szkolenia:
1. Podstawowe zasady opodatkowania
i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku
pracy i umów cywilnoprawnych w 2021 r.:
- przychód,
- nieodpłatne świadczenia,
- koszty uzyskania przychodu- zmiany w 2022 roku,
- ulga w podatku – zasady stosowania
- stosowanie skali,
- oświadczenia pracownika – wiele nowych możliwości
- ulga dla młodych,
- zmiany limitów zwolnień w związku z COVID-19.

2. Skala podatkowa w 2021 r. i zmiany na 2022 r.
3. PIT 2 w praktyce – zasady stosowania kwoty
wolnej, kolejność, wnioski, skutki.
4. Ulga dla klasy średniej w 2022 r. w praktyce:
- ile można zyskać, i kiedy można stracić,
- komu przysługuje,
- jakie przychody i dochody są brane pod uwagę,
- działanie automatyczne i wniosek o niestosowanie,
- kiedy warto złożyć wniosek o niestosowanie ulgi,
- ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym,
- ulga dla klasy średniej w rozliczeniu wspólnym
małżonków,
- warsztaty praktyczne – naliczanie ulgi.

5. Ograniczenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne do wysokości zaliczki na PIT –
zupełnie nowa koncepcja, sytuacje kiedy nie
będzie składki zdrowotnej ze względu na brak
zaliczki na PIT.
6. Wynagrodzenie zarządu, prokurenta,
likwidatora, rady nadzorczej i innych osób
pełniących funkcję na podstawie powołania:
- zasady opodatkowania,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Pakiet „ nielegalnie” zatrudnionego
pracownika – zwolnienia z podatku, ZUS
i ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika,
sankcje dla pracodawcy.
8. Nowe zwolnienia w praktyce dla;
- powracających zza granicy,
- podatnika wychowującego 4 dzieci,
- emeryta rezygnującego z pobierania emerytury.

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
przedsiębiorcy w 2022 r.
10. Najnowsze stanowiska organów skarbowych
i ZUS w zakresie opodatkowania
nieodpłatnych świadczeń:
- używanie samochodu służbowego do celów
prywatnych,
- używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych,
- koszty związane z oddelegowaniem,
- opodatkowanie szczepień ochronnych - grypa, Covid
- opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek.

11. Stawki i wskaźniki w PIT i ZUS na 2022 r.:
- ulga abolicyjna,
- stawki, wskaźniki,
- minimalne wynagrodzenie,
- zmiany w uldze dla młodych,
- ulga dla klasy średniej,
- skala podatkowa, PIT 2,
- planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń,
- zmiany w ZUS na rok 2022.

12. Panel dyskusyjny.

