
 

 

 

 

 

 
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 

 OD OSÓB FIZYCZNYCH  
Zasady sporządzenia przez płatnika informacji PIT-11 za rok 

2019, zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów  
z dn.15 I 2019r., Korekta PIT-11 w przypadku błędnego 

sporządzenia informacji w części dot. wynagrodzeń 
młodocianych pracowników i zleceniobiorców,  

 
 

TERMIN: 

27 luty 2020r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
CENTRUM BIUROWO 
SZKOLENIOWE MONIUSZKI 7 
UL. Moniuszki 7 

CENA: 480 PLN 

PROMOCJA!!! 
380 PLN + 23% VAT 

DO 20.02.2020 

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 

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. Omówienie przepisów wchodzących w życie w 2020 roku w tym 
m.in. 
 

 mikrorachunku podatkowego, 
 przekształcenie OFE w IKE , 
 prawa do błędu dla prowadzących działalność gospodarczą, 
 ulgi na złe długi w podatkach dochodowych 

 

2. Dwie stawki podatku  w 1 miesiącu w umowie o pracę 
( zmiana od 1.01. 2020 )  konsekwencje podatkowe- omówienie 

 

3. Koszty autorskie  w stosunku pracy w 2020 roku  
 

4. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych tj. do 
26 roku życia –wybrane problemy. 

 

5. PIT 11 za rok 2019 a PIT 11 za rok 2020 omówienie różnic 
 

6. Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym: 
 nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, 
 wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji, 
 koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty 

zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich 
 

7. Nowe stanowisko Fiskusa w sprawie zapłaty przez pracodawcę, 
zleceniodawcę zaległych składek ZUS 

 

8. Omówienie wpłat na program ppk w kontekście podatkowym 
- wybrane problemy 

 

9.  Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a podatek 
 

 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

20.02.2020 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

www.galeriaszkolen.pl 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

10. Samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych 
w kontekście podatkowym stos. pracy, zlecenie ,kontrakt 
menagerski 

 

11. Wybrane zwolnienia podatkowe 
 

12. Umowa o dzieło /zlecenie, kontrakt menagerski a działalność 
gospodarcza 

 

13. Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy 
oraz z umowy zlecenia – kontekst orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego,w tym: imprezy integracyjne, polisy, noclegi, 
transport 

 

14. Świadczenia socjalne a podatek- pracownicy, emeryci w tym 
m.in. bony, karty 

 

15. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, 
zleceniobiorcach 

 

16. Odszkodowania dla pracowników i byłych pracowników 
- wybrane problemy 

 

17. PKZP a podatek 
 

18. Świadczenia ze związków zawodowych a  zfśs w kontekście 
podatkowym 

 

19. Świadczenia dla emerytów i rencistów od byłych zakładów 
pracy 

 

20. Opodatkowanie ryczałtów z umów zlecenie do 200 zl. 
 –wybrane problemy 

 

21. Świadczenia po zmarłych pracownikach,byłych pracownikach, 
zleceniobiorcach/dzieło biorcach a podatek 

 

22. Umorzone pożyczki w kontekście podatkowym 
 

23. Opodatkowanie świadczeń dla nierezydentów w tym dla 
Ukraińców – wybrane problemy 

 

24. Danina solidarnościowa –omówienie 
 

25. Ulga termomodernizacyjna –program czyste powietrze 
oraz ulga mój prąd – omówienie 

 

26. Pytania i odpowiedzi 
 

 

 

 

 

 

 

 
   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia 

zamkniętego 


