
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 
OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Przygotowanie do akcji wymiarowej w zakładach pracy 
za 2019r., omówienie zmian wprowadzonych od VIII i X 

2019r., deklaracje i informacje podatkowe za 2019r. 
 
 

TERMIN: 

12 grudzień 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 460 PLN 

PROMOCJA!!! 
360 PLN + 23% VAT 

DO 05.12.2019 

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.Obowiązki płatnika związane z akcją wymiarową dot. podatku 
dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 r.: 

 

 omówienie wszelkich zmian wprowadzonych w roku bieżącym 
do ustawy podatkowej, w tym: 
 

a) zmiany wprowadzone od 1. VIII 2019 r. dla podatników do 
ukończenia 26 roku  życia 
 

b) zmiany wprowadzone od 1. X 2019 dot. nowej skali 
podatkowej i podwyższenia kosztów uzyskania przychodów 
dla pracowników i przychodów wykazanych w art.13 pkt 5, 7,9 
ustawy podatkowej. 

 Omówienie  wątpliwości jakie mogły powstać przy interpretacji 
powyższych zmian, np. dotyczące daty ukończenia 26 roku 
życia, kiedy należało potrącic zaliczkę na                                  
podatek po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku,   
oświadczenia  o niepobieraniu zaliczki na podatek w roku 
2019 itp. 

 
II.Omówienie zmian w deklaracjach i informacjach 

podatkowych za rok 2019: 
 

a) b.duże zmiany w informacji podatkowej Pit-11 w tym nowe 
pozycje w druku związane ze zmianami wprowadzonymi od  
1 sierpnia br. Zmiany w Pit-11 rubryk dotyczących pobranych  
i odprowadzonych przez płatnika składek społecznych  
i zdrowotnych. 
 

b) zmiany w deklaracjach Pit 4R., 8AR,  IFT1/IFT1R, PitR 
 
 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

05.12.2019 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

   III.Opodatkowanie osób zagranicznych zatrudnionych w Polsce: 

a) na umowie o pracę 
 

b) na umowie zlecenia, o dzieło 
 

c) zasady sporządzenia Pit 8AR  i informacji imiennych 
IFT1/IFT1R 

 
  IV.Zwrócenie uwagi na błędy i nieprawidłowości, które powstały w 

ciągu roku przy opodatkowaniu pracowników i dochodów 
'pozaetatowych” celem ich poprawienia i wyeliminowania 
przed zakończeniem roku podatkowego. 

 
V.Panel dyskusyjny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


