
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 

 
OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PODATKU 

DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  
w 2022r. po zmianach wprowadzonych przez 

Polski Ład 
 

Zasady dotyczące obliczania i odprowadzania zaliczek 
wprowadzonych rozporządzeniem Min.Fin. z dn.7.01.2022  

w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez 
niektórych płatników zaliczek na PDOF 

  
 

TERMIN: 

18 luty 2022r.  
godz. 10:00 
 
MIEJSCE:  
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
UL.WESTERPLATTE 15 
CENA: 500ZŁ 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 11.02.2022 
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 

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. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych ze 

stosunku pracy. 
 

2. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych: 

 wg nowej skali podatkowej 

 z zastosowaniem ulgi tylko od podatku (PIT- 2) 

 z zastosowaniem ulgi od dochodu (tzw. klasa średnia) i od podatku 

(PIT-2) 

 obliczanie ulgi przysługującej od dochodu dla pracowników wg 

dwóch algorytmów, których podstawę wyliczenia stanowią 

przychody brutto pracownika wypłacone w danym miesiącu. 

3. Zmiany dot. ustalania świadczeń z tytułu używania przez 

pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. 

4. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów dla 

wieloetatowców. 

5. Świadczenia zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 

ustawy pdof. (rozszerzony od 2022 roku katalog zwolnień 

przedmiotowych). 

6. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń ze źródeł przychodów,  
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o których mowa w art. 13 ustawy pdof (działalność wykonywana 

osobiście – umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenia 

członków rady nadzorczej, menedżerów itp). 

7. Zmiana wysokości kosztów uzyskania dla osób pełniących 

obowiązki społeczne i obywatelskie. 

8. Zwolnienie z płacenia zaliczek od niektórych dochodów (np. art. 13 

pdof) na podstawie złożonych oświadczeń. 

9. Obliczanie zaliczek na pdof bez odliczenia składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

10. Warunki uprawniające  zakłady pracy do  stosowania tzw. ulgi na 

powrót ( zwolnienie z opodatkowania pdof  niektórych przychodów 

uzykiwanych przez osoby przenoszące rezydencję na terytorium 

Polski). 

11. Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez 

podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci. 

12. Zwolnienie z opodatkowania pdof przychodów osób, które 

uzyskały uprawnienia emerytalne, a nadal pracują. 

13.  Likwidacja prawa do rozliczenia wspólnego osób samotnie 

wychowujących dzieci skutkująca brakiem możliwości pobierania 

zaliczek od przychodów z pracy wg zasad preferencyjnych. 

14. Opodatkowanie wypłaconych przez płatników przychodów 

podatkiem zryczałtowanym. 

15. Udzielanie odpowiedzi na indywidualnie zadawane pytania przez 

uczestników szkolenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


