
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 
OSÓB FIZYCZNYCH w 2019r. 

Akcja wymiarowa w zakładach pracy - obowiązki płatnika  
w lutym 2019r., zmiany do ustawy o PDOF w 2019r. 

 

TERMIN: 

25 luty 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 450 PLN 

PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 

DO 18.02.2019 

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. Akcja wymiarowa  w zakładach pracy za rok 2018: 
 

 omówienie deklaracji i informacji podatkowych sporządzanych przez 
płatnika na nowych wzorach  w szczególności zwrócenie uwagi na 
Pit-11 w którym pojawiły się nowe rubryki  do których wpisuje się 
świadczenia które w roku ubiegłym były wykazywane w Pit 8C. np. 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki chorobowe zleceniobiorcy, 
zapłacone ze środków firmy zaległe skladki społeczne lub 
zdrowotne itp. 
 

 obowiązki platnika w miesiącu lutym br./wysyłka Pit-11 i pozostałych 
informacji do podatnika/ 
 

 deklaracje i informacje podatkowe dotyczące nierezydentów/ zasady 
opodatkowania w przypadku przedłożenia certyfikatu lub jego braku 
- duże różnice 
 

 jak należy wypełniać Pit-11 w przypadku wypłat wynagrodzeń od 
których należne są koszty uzyskania 50% 

 
II. Zmiany do ustawy o pdof od stycznia 2019r.: 

 

 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 nowej nieruchomości po sprzedaży innej 
nieruchomości 

 nowa ulga termomodernizacyjna -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 
 

III.Najnowsze interpretacje dot.podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

 
     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

18.02.2019 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 


