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

Ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.
- zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu,
które odbędzie się w trybie online

25 stycznia 2022 r. (wtorek), godz.10.00 – 14.00.
Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.
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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Ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.
- zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu.
Program szkolenia:
I. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
1. Zmiany obowiązujące od 18 września 2021 r.:
- naliczanie i nienaliczanie odsetek za zwłokę,
- zwrot nienależnie opłaconych składek,
- klonowanie dokumentów.
2. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.:
- ograniczenie składania korekt dokumentów rozliczeniowych,
- dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
3. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:
- obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS.
II. Zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorcy.
1. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych:
- skala podatkowa,
- podatek liniowy.
2. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:
- podstawa miesięczna,
- podstawa roczna,
- dopłata lub zwrot nadpłaconej składki.
3. Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej.
4. Pozostali przedsiębiorcy.
5. Składka zdrowotna dla osób współpracujących.
III. Pozostałe zmiany – stan prawny na 1 stycznia 2022 r.
1. Nowy tytuł ubezpieczenia zdrowotnego – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy
aktu powołania.
2. Zasady pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek.
3. Zwolnienia ze składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.
4. Kilka rodzajów pozarolniczej działalności, a składka zdrowotna.
5. Wynagrodzenia nieujawnione.
6. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych.
7. Zmiany w terminach przesyłania dokumentów i opłacania składek.
8. Świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

