
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 

 
OBOWIĄZKI ZAKŁADÓW PRACY W PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2021r.   
 

TERMIN: 

30 wrzesień 2021r.  
godz. 10:00 
 
MIEJSCE:  
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
UL.WESTERPLATTE 15 
CENA: 500ZŁ 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 23.09.2021 
CENA: 400ZŁ NETTO 
 

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

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
Tel. kom. 604-711-170 
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. Przychody ze stosunku pracy (świadczenia pieniężne i niepieniężne) 
m.in. 

 umorzenie pożyczek, 
 korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych, 
 ryczałty z tytułu jazd lokalnych, 
 zwrot nadpłaconych lub nienależnych składek społecznych  

i zdrowotnych, 
 zapłata przez płatnika zaległych składek społecznych i zdrowotnych 
 koszty zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia, 
 pakiety medyczne, 
 karty Multisport, 
 PPK 
 
2. Świadczenia pieniężne: 
 po ustaniu stosunku pracy, 
 po śmierci pracownika wypłacone małżonkowi oraz osobom 

uprawnionym, 
 wypłaconych spadkobiercom. 
 wypłaconych po przejściu na emeryturę lub rentę. 
 
3. Świadczenia zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 

ustawy pdof. 
 zapomogi, 
 świadczenia BHP, 
 odprawy pośmiertne, 
 odszkodowania, 
 świadczenia z tytułu podróży służbowych, 
 świadczenia z ZFŚS, 
 dopłaty do wypoczynku, 
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
 
4. Interpretacja Ogólna MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 

2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika 
związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów 
prywatnych. 
 

5. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów dla 
pracowników: 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

23.09.2021  



 koszty podstawowe, 
 koszty podwyższone dla zamiejscowych, 
 koszty dla pracowników pracujących zdalnie, 
 koszty dla wieloetatowców, 
 koszty dla twórców. 
 
6. Zasady stosowania ulgi podatkowej (PIT-2). 

 
7. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych od 

płatników, o których mowa w art. 13 ustawy pdof (umowy zlecenia  
i o dzieło, wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych, 
wynagrodzenia menedżerow itp). 

 
8. Zwolnienia z opodatkowania przychodów wypłacanych osobom do 

26 lat. 
 

9. Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 15 września 2020r.  
w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do 
honorarium autorskiego (Dz. Urz. Ministra Finansów z 18 września 
2020 r. poz. 107). 

 
10. Opodatkowanie wypłaconych przez płatników przychodów 

opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym (umowy do 200 zł, 
wygrane w konkursach, oprocentowanie pożyczek, opodatkowanie 
przychodów z art. 13 uzyskiwanych przez osoby zagraniczne, 
dywidendy, opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów 
itp.). 

 
11. Omówienie zasad wypełniania formularzy podatkowych  

tj. deklaracji podatkowych PIT-4R  i 8AR  oraz informacji 
podatkowych PIT-11. 

 
12. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


