
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 
OSÓB FIZYCZNYCH w 2019r. 

Zmiany w ustawie o PDOF od dn. 1 sierpień 2019 oraz od  
1 październik 2019 - dotyczy płatników, 

Zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców w 2019r. 
 

TERMIN: 

12 wrzesień 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 460 PLN 

PROMOCJA!!! 
360 PLN + 23% VAT 

DO 05.09.2019 

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. Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 
 

A. Zmiany, które mają mieć zastosowanie do 
dochodów/przychodów/ uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 do 
31 XII 2019 r: 

 podatnicy zatrudnieni na etacie oraz na umowie zlecenia /do 26 
roku życia/nie płacą podatku dochodowego od przychodów 
osiągniętych w w/w terminie do kwoty 35.636,67 zł  po spełnieniu 
pewnych warunków określonych w ustawie 

 możliwość złożenia przez podatnika oświadczenia, które 
spowoduje iż płatnik nie będzie pobierał zaliczek na pdof  jeszcze 
w tym roku /omówienie warunków zwolnienia/ 

 pozostali podatnicy otrzymają zwrot nadpłaty po złożeniu 
zeznania rocznego 

 brak możliwości odliczenia kosztów 50 % dla podatników którzy 
skorzystają ze zwolnienia o którym mowa w nowym art.21 ust.1 
pkt 148 ustawy podatkowej!!! 

 omówienie dochodów które nie mają  wpływu na kwotę 
zwolnienia podatkowego 

 zmiany dot. odliczenia kosztów uzyskania przychodu / stosuje 
się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów  
z danego żródła, która podlega opodatkowaniu/ 

 zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych  po 
wprowadzeniu zwolnienia na podstawie art.21 ust1 pkt 148 
ustawy o pdof 

 projektowane zmiany w Pit 11  za rok 2019 
 
B. Projektowane zmiany od 1 X 2019r.: 
 obniżka I progu podatkowego z 18%  do 17 %   
 podniesienie kosztów uzyskania z umowy o pracę 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

05.09.2019 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

C. Projektowane zmiany, które mają wejść w życie od 1 stycznia 
2020r.: 

 kwota zwolniona z opodatkowania  dla podatników do 26 r życia 
za cały 2020 r  wyniesie 85. 528 zł 

 płatnik będzie zobowiązany do niepobierania zaliczek na podatek 
dochodowy do wysokości przychodów określonych w ustawie tj. 
do kwoty 85.528 zł dla niektórych podatników 

 możliwość rezygnacji przez podatnika ze zwolnienia 
przedmiotowego / obowiązek złożenia stosownego pisemnego 
wniosku/ 

 
D. Omówienie opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych 

za pośrednictwem płatnika na tzw."starych zasadach”. 
 
II. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


