
 

 

 

 

 
 
 

ZAKŁAD PRACY JAKO PŁATNIK  
i WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA 

 

TERMIN: 

13 luty 2023 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    

CENA ONLINE: 460 ZŁ 

PROMOCJA!!! 

ZGŁOSZENIA DO: 8.02.2023 
CENA ONLINE: 360ZŁ 
NETTO 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- 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 – doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec  
z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Jak podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł wpłynęło 
na obowiązki płatników w kontekście zmian w Polskim Ładzie oraz 
zmian od 2023 roku.  

2. Proponowane od nowego roku oświadczenia PIT-2 składane do 
trzech płatników.  

 Zagrożenia i skutki błędów podatników.  
 Konsekwencje dla płatników.  
 skutki braku aktualizacji PIT-2 przez pracowników 
 skutki braku podpisania rozbudowanego oświadczenia w sprawie 

nowych ulg na rozliczenie pracownika. 
 możliwość rezygnacji ze stosowania kosztów uzyskania 

przychodów w trakcie roku. 
3. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z opodatkowania przez 

płatnika dochodów poniżej 30.000 zł 
4. Nowelizacja możliwości rezygnacji z stosowania kosztów 

uzyskania przy dojazdach  przychodów w roku 2023. 
5. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł.  (skutki zmiany) 
6. Zmiana podstawy wymiaru składek zdrowotnych oraz likwidacja 

możliwości jej odliczenia od podatku. 
7. Rozliczenie pracowników w sytuacji, gdy w trakcie roku 2022 

obniżono skalę podatkową z 17% do 12%. 
8. Likwidacja ulgi dla klasy średniej w trakcie roku. 
9. Zmiany dotyczące wybranych zwolnień przedmiotowych – 

omówienie. 
10. Rozliczenie ulg na dzieci (4+) , ulgi na rezygnację z emerytury oraz 

ulgi dla młodych – obowiązki płatnika skutki dla podatnika. 
11. Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów 

małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci prowadzących 
działalność gospodarcza opodatkowaną liniowo i ryczałtem. 

12. Możliwość wspólnego opodatkowania gdy związek małżeński nie 
trwa cały rok. 

13. Rozliczanie się osób samotnie wychowujących dzieci- powrót do 
starych zasad .  
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14. Zmiany dotyczące udostępniania pracownikowi samochodu 
służbowego – omówienie. Jak stworzyć skuteczny regulamin 
korzystania z samochodów służbowych?  

15. Świadczenia pozapłacowe dla pracowników – kiedy w świetle 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie trzeba potrącać 
pracownikowi podatku? (imprezy integracyjne, wyżywienie, nocleg 
pracowników mobilnych, ubezpieczenia, pakiety medyczne, karty 
multisport, benefity, umundurowanie, odzież robocza, ekwiwalenty, 
BHP, stroje służbowe,szkolenia, studia, szczepionki, testy COVID)  

16. Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować 
oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć 
ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?  

17. Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, 
wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby 
wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie 
pracowników nie było przychodu? 

18. Regulaminy dotyczące odzieży roboczej, ekwiwalentów za pranie  
odzieży roboczej i używania własnej odzieży pracownika. 

19. Wybór najlepszej formy opodatkowania prowadzenia 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w roku 2023 
– na przykładzie kalkulatora działalności. 

20. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


