UPOMINEK DLA
KAŻDEGO
UCZESTNIKA

PROMOCJA
DLA ZGŁOSZEŃ DO
8.07.2022

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH
Zmiany od 1 lipca 2022r.
TERMIN:

PROWADZĄCY

15 lipiec 2022r.
godz. 10:00
MIEJSCE:

KRAKÓW
HOTEL WYSPIAŃSKI
UL.WESTERPLATTE 15
CENA: 540ZŁ

PROMOCJA!!!

ZGŁOSZENIA DO: 8.07.2022
CENA: 440ZŁ NETTO

Cena obejmuje:
-

materiały szkoleniowe
certyfikat
przerwa kawowa,
lunch
wyjaśnienie wątpliwości

– 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 :
Opodatkowanie
podatkiem dochodowym od osób fizycznych
wynagrodzeń wypłaconych przez płatników z uwzględnieniem
wszystkich zmian wprowadzonych w 2022 roku włącznie ze zmianami
z dnia 24 marca 2022 roku – proponowany termin wejścia w życie
1 lipca 2022 r.
1. Omówienie zasad dotyczących obliczenia przez płatnikow zaliczek
na podatek dochodowy od osob fizycznych od przychodów ze
stosunku pracy.
2. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wg
zasad

wynikających

z

rozporządzenia

Ministra

Finansów

z 7 stycznia 2022 roku oraz ustawy z 24 lutego 2022 roku dot.
przesunięcia w czasie przez płatników pdof nadwyżki zaliczki
obliczonej wg Polskiego Ładu w stosunku do zaliczki z 2021r.)
3. Zmiany dotyczące składania oświadczeń PIT-2.

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

4. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów.
5. Katalog świadczeń zwolnionych z opodatkowania na podstawie art.
21 ustawy pdof.
6. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń ze źródeł przychodów,
o których mowa w art. 13 ustawy pdof (przychody z działalności
wykonywanej osobiście).
7. Zwolnienie z płacenia zaliczek od niektórych dochodów (np. art. 13
pdof) na podstawie złożonych oświadczeń.
8. Ulga na powrót ( zwolnienie z opodatkowania pdof

ZAPRASZAMY

niektórych

przychodów uzykiwanych przez osoby przenoszące rezydencję na
terytorium Polski).
9. Ulga dla

podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci

(rodzina 4+).
10. Zwolnienie z opodatkowania pdof przychodów osób, które
uzyskały uprawnienia emerytalne, a nadal pracują (ulga dla
seniorów).
11. Proponowane zmiany w pdof od 1 lipca 2022 r.


Wprowadzenie nowej skali podatkowej,



Nowa kwota ulgi podatkowej rocznej i miesięcznej,



Likwidacja ulgi dla klasy średniej,



Zmiana zasad dotyczących PIT-2,



Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych
miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania
przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT



Przypadki zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na
podatek,



Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych,



Przywrócenie preferencyjnego rozliczania dla osób samotnie
wychowujących dzieci,



Zmiany dotyczące składania oświadczeń

przez podatników

płatnikom podatku dochodowego,


Uchylenie przepisów dotyczacych przedłużenia poboru i wpłaty
zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

12. Możliwość

zadawania

pytań

przez

uczestników

szkolenia.

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

w

trakcie

