
 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 
OSÓB FIZYCZNYCH w 2019r. 

Omówienie nowych druków podatkowych 
 
 

TERMIN: 

23 grudzień 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
CZĘSTOCHOWA 
HOTEL GRAND 
Ul. Drogowców 8 

CENA: 470 PLN 

PROMOCJA!!! 
370 PLN + 23% VAT 

DO 16.12.2019 

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 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 nowych druków podatkowych tj. PIT 2, 4 R, 8 AR, IFT 
1/IFT 1R i omówienie nowego PIT 11 
 

2. Omówienie zmian obowiązujących od stycznia 2020 
 

3. Nowe zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych: 
Zakres przedmiotowy ulgi: 
 jakiego rodzaju dochody  podlegają temu zwolnieniu 
 jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach 

 
Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji: 
 zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika, 
 składki ZUS od dochodów wolnych od PIT, 
 naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT 
 zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019. 

 
4. Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym: 
 nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, 

wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji, 
 potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019r., a 

roczne limity kosztów uzyskania przychodów, 
 koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady 

nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich. 
 

5. Zmiana skali podatkowej, w tym: 
 potrącanie stawki podatku 17 % - data wejścia w życie regulacji, 
 pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r.,  

a rozliczenie roczne podatku, 
 stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek, 
 stawka 17,75% - kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości, 
 nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem 
 roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek 

 
6. Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy – 

kontekst orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego , w tym: 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

16.12.2019 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

 spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu 
pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp. 

 samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, 
zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze  

wyroki sądów) 
 sfinansowanie mieszkania, 
 nieoprocentowana pożyczka. 

 
7. Opodatkowanie świadczeń rzeczowych finansowanych  przez 

pracodawcę – zasady ustalania przychodu (moment uzyskania 
przychodu, sposób wyliczenia jego wysokości): 

 upominki, prezenty, gadżety reklamowe, świadczenia okolicznościowe, 
 wygrane w konkursach organizowanych przez pracodawcę, 
 udział w programie lojalnościowym a przychód pracownika. 

 
8. Wybrane zwolnienia przedmiotowe  – warunki i zasady stosowania 

zwolnień przewidzianych ustawą PIT: 
 Świadczenia dotyczące zapomóg oraz świadczeń na wypoczynek dzieci 
 ZFŚS – zwolnienia świadczeń z tego funduszu 
 odzież robocza, obuwie robocze, posiłki, okulary, szkła kontaktowe i inne 

świadczenia wynikające z przepisów bhp, 
 dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika, 
 podróż służbowa, w tym opłaty za autostrady, parkingi, koszty 

ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia. 
 świadczenia, do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na 

podstawie innych przepisów, w tym zmiany  
w zakresie świadczeń BHP 
 świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne, w tym zmiana stanowiska 

w zakresie opodatkowania wycieczek, opodatkowanie samochodu 
służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych, 

 świadczenia z ZFŚS, w tym zapomogi, pomoc materialna, 
dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – nowe stanowisko 
Ministerstwa Finansów, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
 opodatkowanie programów motywacyjnych 
 wygrane w grach i konkursach oraz prezenty – różnice  

w opodatkowaniu. 
 

9. Koszty uzyskania przychodu  
 zasady potrącania kosztów ze stosunku pracy  
 z umów cywilnoprawnych. 
 jakie obowiązki ciążą na płatniku takich świadczeń, problemy wynikające 

z rozliczaniem 50% kosztów prac autorskich. 
 

10. Problematyka związana z samo zatrudnieniem 
 

11. Pobór zaliczek na podatek, rodzaje deklaracji i informacji 
podatkowych, terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 
12. Pytania uczestników i dyskusja. 

 
 
 

   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia 
zamkniętego 


