
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  

 
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Przygotowanie do akcji wymiarowej za 2016r.  
Odliczanie składki zdrowotnej po Uchwale SN z dn. 2.II.2016r. 

Zmiany na 2017r 

TERMIN: 

20 grudzień 2016r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW  
DOM POLONII 
ul. Rynek Główny 14 
CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23% VAT 
DO 13.12.2016 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  – pracownik aparatu skarbowego w Krakowie, wybitny 
ekspert i specjalista w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Wykładowca i trener współpracujący  
z największymi firmami szkoleniowymi. 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 
 

1.  Zmiany wprowadzone w ustawie o PDOF od 1.1.2016 r 

2.  Zwolnienia przedmiotowe / art.21 ustawy podatkowej / ze 
zwróceniem uwagi na nieprawidłową  interpretację 
niektórych wyłączeń z opodatkowania./ważne przed 
przystąpieniem do akcji wymiarowej 

3.  Zasady odliczania kosztów uzyskania i ulgi od zaliczki, w 
szczególności po ustaniu  stosunku pracy/różnica w 
przeniesieniu kosztów  do Pit-11 i  Pit-40 

4. Omówienie zasad postępowania płatnika po kontroli ZUS-u / 
Pit 11 albo Pit 8C/ 

5. Zwolnienia z opodatkowania świadczeń finansowanych z 
zfśs , w szczególności po Wyroku SN z dnia 8 lipca 2014 r. 
Sygn.akt K 7/13 / uwaga : nie wszystkie świadczenia można 
zwolnić z podatku, nadal jest kwota wolna do 380 r. w skali 
roku/ 

6. Najnowsze stanowiska Ministra Finansów dot. np. firm 
budowlanych, pracowników mobilnych, przedstawicieli 
handlowych, pracowników oddelegowanych do pracy za 
granicę , zakup okularów dla pracowników, świadczenia 
ponoszone dla radnych, OC członków Zarządu, itp. 

7. Różnica w opodatkowaniu świadczeń ponoszonych przez 
zakład pracy na rzecz pracowników z tytułu użytkowania 
samochodów służbowych dla celów prywatnych od 
samochodów własnych do celów służbowych / częsty błąd w 
zakładach pracy/ 

8. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy/ 
różnice i obowiązki płatnika w szczególności przy 
sporządzaniu Pit-11 ,  IFT1/IFT1R/ 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

13.12.2016 



 

9. Omówienie Uchwały SN z dnia 2 lutego 2016 r. sygn.akt 
III UZP 18/15 dot . odliczania składki zdrowotnej od 
należnej zaliczki na pdof – duże zmiany!!!! 

10. Opodatkowanie dochodów "pozaetatowych" 

11. Błędy i nieprawidłowości jakie powstają w ciągu roku 
podatkowego – możliwość ich korekty przed zakończeniem 
roku podatkowego i przed przystąpieniem do akcji 
wymiarowej za rok 2016 

12. Informacje i deklaracje podatkowe za rok 2016 / uwaga na 
wzory i różne terminy / 

13. Zmiany w ustawie o PDOF na 2017r.  

 
14. Konsultacje, pytania i odpowiedzi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


