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Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
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Szanowni Państwo ,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu :

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
w kontekście Polskiego Ładu,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r.
w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych
płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- roczne rozliczenie podatku za 2021 r.
Program szkolenia:

I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie
przedłużenia terminów poboru i przekazania
przez niektórych płatników zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych.

II. Podatek PIT w 2022 r. w kontekście
Polskiego Ładu.
1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku
do 30.000 zł - nowa kwota zmniejszająca
podatek i skutki tej zmiany.
2. Podwyższenie progu podatkowego
do 120.000 zł.
3. Wybrane zwolnienia przedmiotowe – art. 21.
4. Zmiany w kosztach uzyskania przychodów
pracownika.
5. Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych
w 2022 - ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+,
ulga dla pracujących seniorów, ulga dla klasy
średniej .
6. Zmiana konstrukcji zaliczki ze stosunku pracy
7. Poszerzenie zakresu informacji na PIT 11
oraz zmiany w drukach PIT 4R i PIT 8AR.
8. Zmiany dotyczące udostępniania
pracownikowi samochodu służbowego.
9. Zmiany w zakresie odliczania składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
10. Zmiany do art.13 pkt.2 i art.13 pkt 5.
11. Zmiana właściwości miejscowej organu
podatkowego po zmianie miejsca
zamieszkania podatnika.
12. Zmiana do art.29 ( podatek u źródła ) –
dokumentowanie rezydencji podatkowej.
13. Nowe regulacje dotyczące opodatkowania
zryczałtowanym podatkiem odpraw lub
odszkodowań – art.30 ust.16.



14. Omówienie zmian:
- w uldze na dzieci,
- w zasadach rozliczania dla osób samotnie
wychowujących dzieci,
- w zakresie wspólnego rozliczenia
małżonków,
- w uldze rehabilitacyjnej,
- w najmie.
15. Nowa ulga dotycząca:
- odliczeń na związki zawodowe,
- podatników wspierających działalność
kulturalną, sportową oraz szkolnictwo
wyższe i naukę, konserwację zabytków
16. Przeciwdziałanie „szarej strefie”.
17. Nowy przejściowy podatek dla podatników
ujawniających dochody nieujawnione.
18. Darowizny dla pracowników – nowe
stanowisko organów skarbowych.
19. Opodatkowanie nie rezydentów w
kontekście objaśnień podatkowych.

III. Roczne rozliczenie podatku za 2021 R.
1. Omówienie zmian na drukach PIT 4R, PIT 8AR
2. Darowizny zakładu pracy na rzecz pracownika
– nowa interpretacja podatkowa.
3. Aktualności podatkowe – wybrane
interpretacje dotyczące:
- pracy zdalnej
- szczepień p/grypowych dla pracowników
finansowanych przez zakład pracy.
4. Nie kontaktowa obsługa pracownika (obsługa
elektroniczna)
5. Imprezy integracyjne online w aspekcie
podatkowym
6. Wpłaty na PPK a podatek dochodowy –
wybrane problemy podatkowe.

IV. Sesja pytań i odpowiedzi.
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Termin szkolenia : 12 stycznia 2022 r. (środa), godz.9.00
Miejsce szkolenia: BIELSKO - BIAŁA, ul. Żywiecka 93 - HOTEL IBIS STYLES
Szkolenia online:

13 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 14.30

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Piotr Kossakowski,
specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, długoletni
współpracownik i wykładowca Biura Organizacji Szkoleń EKSPRES.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info

Koszt szkolenia:
- 350 zł od osoby - szkolenie stacjonarne,
- 280 zł od osoby - szkolenie online,
płatne gotówką w dniu szkolenia lub przelewem do 14 dni po szkoleniu.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.



