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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

TERMIN: 

31 marzec 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
DOM POLONII 
ul. Rynek Gł. 14  
CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23% VAT 
DO 24.03.2017 
 

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 Ministerstwa Finansów. Wybitny ekspert  
i specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Wykładowca i trener współpracujący   
z największymi firmami szkoleniowymi. 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Nowe zasady składania zeznań podatkowych już za rok 2016 - 
obowiązujące od 15 marca 2017r. - (PIT - WZ) 

2. Zmiany od 1 marca 2017r. - wprowadzone ustawą o Krajowej 
Administracji Skarbowej - ze szczególnym uwzględnieniem 
konsekwencji dla płatnika 

3. Rozporządzenie Min. Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania 
poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych 
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – omówienie 

4. Skutki podatkowe wręczania prezentów np. alkoholi, dzieł sztuki  - 
kontrahentom w tym nierezydentom – omówienie 

5. Opodatkowanie nagród jubileuszowych w świetle wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego o nieodpłatnych świadczeniach 

6. Opodatkowanie szkoleń pracowników opłacanych przez zakład pracy 
w świetle w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

7. Skutki podatkowe dla pracodawcy, którego pracownik wykonuje na 
jego rzecz pracę  w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym 
podmiotem 

8. Skutki podatkowe obniżenia składki zdrowotnej ,gdy pracownik wraca 
do pracy po chorobie 

9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika – skutki 
podatkowe 

10. Skutki podatkowe świadczeń w tym socjalnych otrzymywanych przez 
pracowników tymczasowych 

11. Opodatkowanie abonamentu telefonicznego 
12. Opodatkowanie ubezpieczeń opłacanych przez zakład pracy za 

pracownika i członków zarządu 
13. Skutki podatkowe sponsoringu 
14. Rozporządzenie Min. Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania 

poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych 
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – omówienie 

15. Skutki podatkowe wręczania prezentów np. alkoholi, dzieł sztuki  - 
kontrahentom w tym nierezydentom – omówienie 

16. Omówienie uchwały w składzie 7 Sędziów NSA dotyczącej 
opodatkowania odsetek za nieterminowe regulowanie świadczenia. 

17. Petycje podatkowe jako forma uzyskiwania odpowiedzi na problemy 
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podatnika - omówienie problemu. 
18. Najnowsze wyjaśnienia Min.Fin. w sprawie opodatkowania zwrotu 

kosztów w jazdach lokalnych oraz parkingów i autostrad. 
19. Opodatkowanie m.in. ryczałtów za jazdy lokalne, wydatków 

ponoszonych za pracownika w podróży służbowej ,opłacanych przez 
zakład pracy mieszkań, składek ponoszonych za byłych pracowników. 
odsetek w świetle orzeczeń sądowych sprzecznych ze stanowiskiem 
organów skarbowych 

20. Opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych dla 
celów prywatnych wybrane problemy 

21. Opodatkowanie świadczeń za zmarłych pracowników, 
zleceniobiorców, emerytów wybrane problemy 

22. Opodatkowanie świadczeń dla pracowników na urlopach 
wychowawczych 

23. Opodatkowanie narzędzi finansowych dla managerów 
24. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za członków komisji, 

stowarzyszeń, Rad - nowe wykładnie 
25. Opodatkowanie składek zdrowotnych i społecznych płaconych za 

byłych pracowników i byłych zleceniobiorców  w świetle wyjaśnień 
Min. Fin. 

26. Opodatkowanie odpraw dla zwalnianych pracowników – nowe 
wykładnie 

27. Opodatkowanie odsetek o odszkodowań oraz odszkodowań  
w świetle wyjaśnień Min. Fin. 

28. Opodatkowanie prania odzieży reprezentacyjnej 
29. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy za 

pracowników - działaczy związkowych 
30. Opodatkowanie świadczeń za naukę pracownika, zleceniobiorcy, 

managera 
31. Opodatkowanie okularów dla pracowników- omówienie związanych z 

tym problemów i nowe wykładnie Min. Fin. 
32. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika m.in. Sali 

gimnastycznej ,basenu, kart przedpłaconych, multi sport i innych  
33. Opodatkowanie świadczeń z zfśs dla członków rodzin pracowników 
34. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku 

oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, 
zapomóg – wybrane problemy 

35. Opodatkowanie wygranych w konkursach organizowanych przez 
zakłady pracy 

36. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla członków komisji ,rad 
,zarządów 

37. Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów od zakładów 
pracy w tym od związków zawodowych wybrane problemy 

38. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez członków rodzin 
zmarłych pracowników, emerytów, rencistów 

39. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich 
rodzin w tym rabatów 

40. Darowizny na rzecz pracowników 
41. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


