
 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 
OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Akcja wymiarowa za rok 2019 w zakładach pracy,  
zmiany w ustawie podatkowej na rok 2020 

 
 

TERMIN: 

12 luty 2020 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
ul. Westerplatte 15 
CENA: 480 PLN 

PROMOCJA!!! 
380 PLN + 23% VAT 

DO 05.02.2020 

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 
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 za rok 2019: 
 

 Omówienie zmian wprowadzonych od 1 sierpnia 2019 
oraz od 1 października 2019, które mają wpływ na 
prawidłowe sporządzenie informacji  np.w PiT 11 

 Zmiany wprowadzone w deklaracjch Pit 4R, Pit 8AR, Pit-
2, Pit R, 

 Rozliczenie roczne dla nierezydentów -  zmiany  
w informacji IFT-1/IFT1R 

 omówienie wątpliwości jakie powstają przy 
opodatkowaniu osób będących w Polsce w ograniczonym 
obowiązku podatkowym. 

 Omówienie szczegółowo zmian wprowadzonych dla  
„młodocianych”, ponieważ mają wpływ na sporządzenie 
Pit-11: b duże zmiany!!!!!!!!!! np.: 

 

a) dodatkowe rubryki dot.młodocianych, którym pobierano 
zaliczki na pdof w ciągu roku lub ich nie pobierano  
z uwagi na wniosek podatnika/ dotyczy etatu i umów 
zlecenia/ 
 

b) odrębne rubryki dla młodocianych którzy albo przekroczyli 
limit zwolnienia lub ukończyli 26 rok życia 
 

c) b.duże zmiany w rubrykach w których będą wykazywane 
pobrane i odprowadzone przez płatnika składki społeczne 
i zdrowotne. 

 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

05.02.2020 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

II. Zmiany wprowadzone na rok 2020   
 

 nowe zasady poboru  zaliczek na podatek dochodowy 
pobierany przez płatnika, w szczególności dla 
pracowników którzy w danym miesiącu przekroczyli I próg 
podatkowy 

 płatnik odlicza też wyższe koszty uzyskania i mniejszą 
ulgę od zaliczki /zmiany te obowiązują już od 1 X 2019r/. 

 
III. Wyjaśnianie wątpliwości podatkowych 

 
IV. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


