PROMOCJA DLA
ZGŁOSZEŃ DO
23.09.2020

UPOMINEK DLA
KAŻDEGO UCZESTNIKA

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2020r.
Omówienie nowych przepisów
TERMIN:
28 wrzesień 2020r.
godz. 10:00
MIEJSCE:
SZKOLENIE ONLINE

PROMOCJA!!!
280 PLN + 23% VAT
DO 23.09.2020
Cena obejmuje:

- dostęp do platformy online
- materiały szkoleniowe
w formie elektronicznej
- certyfikat
- konsultacje z wykładowcą
w trakcie szkolenia

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:
I. Nowe, wybrane akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 ze
szczególnym uwzględnieniem płatnika:
1. Rozporządzenie Min Fin z 30 marca 2020 poz. 548 w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów
(przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele
mieszkaniowe
2. Ustawa z 31 marca 2020 poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakażnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - art. 4 (tarcza
antykryzysowa 1.0 - elementy podatku dochodowego)
3. ustawa z 16 kwietnia 2020 poz. 695 o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2- art.
31 zx pkt 67 ( uzupełnienie tarczy antykryzysowej w aspekcie podatku
dochodowego- tarcza 2.0)
4. Rozporządzenie Min Fin z 23 kwietnia 2020 poz. 728 w sprawie
zaniechania odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku
z COVID -19
5. Ustawa z 14 maja 2020 poz. 875 o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 ( tarcza 3.0.) - art. 4
6. Rozporzadzenie Min. Fin. z 22 maja 2020 poz. 916 w sprawie
zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie
daniny solidarnościowej w związku z COVID-19
7. Rozporządzenie Min. Fin. z 1 czerwca 2020 poz. 972 w sprawie
przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek
na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego
8. Ustawa z 5 czerwca 2020 poz. 1065 o zmianie ustawy o podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych,
osób
prawnych,
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, oraz niektórych innych ustaw – art. 1
9. Ustawa z 19 czerwca 2020 poz. 1068 o dodatku solidarnościowym
przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID19 – art.14
10. Ustawa z 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID
19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu

w związku z wystąpieniem COVID-19 –art. 2 oraz art. 30
II. Aktualności podatkowe-wybrane interpretacje w tym m.in. dot:
konkursów - w tym wygranych niepieniężnych, dopłat do
samochodów elektrycznych, wykorzystania przez pracowników
samochodów służbowych dla celów prywatnych
III. PIT dla młodych w 2020 nowa interpretacja podatkowa –
omówienie
IV. Świadczenia
socjalne
a
podatek
dochodowy
z uwzględnieniem nowych limitów (obowiązujących w roku 2020)
niektórych zwolnień socjalnych
V. Konsekwencje brexit bez umowy na gruncie ustawy PIT wybrane
zagadnienia – omówienie
VI. Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców,
dziełobiorców a podatek dochodowy m.in.:
 narzędzia pracy a podatek w tym samochody, laptopy, miejsca
parkingowe, obsługa biurowa, prezenty
 noclegi a podatek / ubezpieczenia a podatek
 umorzenia zwrotów wydatków za szkolenia pracowników
 system kafeteryjny a dochód pracownika
VII. Opodatkowanie świadczeń dla managerów –wybrane problemy

zródło przychodów - art. 13 pkt 9 ustawy

sposób opodatkowania - stawka, koszty uzyskania przychodów

nieodpłatne świadczenia w tym sfinansowane dla nich koszty
nauki, samochodów, ubezpieczeń, mieszkań itp.

nieopodatkowane świadczenia
VIII.

Sponsoring a podatek –wybrane problemy

IX.

Mikrorachunek podatkowy–omówienie wybranych problemów

X.

Omówienie wybranych druków PIT: PIT 2 / PIT 4R / PIT11

XI.

Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów
– problemy praktyczne omówienie

XII.

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania
podatku - wybrane problemy - art. 28 par. 1 Ordynacji
Podatkowej

XIII.

PPK a podatek dochodowy wybrane problemy

XIV.

Czynny żal – kiedy i jak z niego korzystać

XV.

Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji
podatkowej oraz wyroków sądowych – wybrane zagadnienia

XVI.

Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione
przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

