PROMOCJA DLA
ZGŁOSZEŃ DO
10.05.2019

UPOMINEK DLA
KAŻDEGO UCZESTNIKA

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD
OSÓB FIZYCZNYCH w 2019r.
Zmiany do ustawy o PDOF, które będą obowiązywać już od
1.X.2019
TERMIN:
17 maj 2019 r.
godz. 10:00
MIEJSCE:
KRAKÓW
HOTEL WYSPIAŃSKI
ul. Westerplatte 15
CENA: 450 PLN

PROMOCJA!!!
350 PLN + 23% VAT
DO 10.05.2019
Cena obejmuje:
-

materiały szkoleniowe
certyfikat
przerwa kawowa,
lunch
upominek
wyjaśnienie wątpliwości

INFORMACJA:
Tel. (12) 378-91-80
Tel. (12) 378-91-81
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:
I. Planowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych:
 wprowadzenie tzw ”Pit-u zerowego” dla podatników poniżej 26 r.ż
z tytułu umowy o pracę /zmiana ma wejść w życie od 1.X.2019 r./
 obniżka Pit z 18 % na 17 %/ nowy próg podatkowy/ wejdzie w życie
od 2020 r./
 podniesienie kosztów uzyskania przychodów z kwoty 1335.0zl
w skali roku do kwoty 3000,0 zł rocznie/planowane zmiany od
2020r/
II. Zmiany do ustawy o pdof od stycznia 2019 r
 omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23.X.2018 r/Dz.U
z 2018 poz.2159/ w tym dot. sprzedaży nieruchomości nabytych
w spadku, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nowy termin
do nabycia nieruchomości
 nowa ulga termo modernizacyjna - zasady odliczania
 pobór zaliczek na pdof w zakładach pracy
 zwolnienia przedmiotowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych
ustawą z dnia
27.X.2017 r w szczególności dot. świadczeń
finansowanych z zfśs
 obowiązki płatnika po kontroli ZUS-u / nadpłata lub zaległość/
 opodatkowanie kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie
 opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń ponoszonych na rzecz
pracowników i osób wymienionych w art.13 ustawy podatkowej
III.Opodatkowanie osób zagranicznych / nierezydenci, certyfikat
rezydencji, pobór ryczałtu lub zaliczki na pdof. informacje
IFT1/IFT1R/
IV. Nowe zasady rozliczania się z organem podatkowym za rok 2018
 omówienie błędów jakie popełnili podatnicy przy rozliczaniu podatku za
pośrednictwem Portalu Twój E-PIT
V. Najnowsze interpretacje dotyczące podatku dochodowego od osób
fizycznych
VI. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

