
 
 

 

 

 
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 

 OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2021r. 
 

Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku 
podatkowego osób fizycznych w Polsce 

 
 

TERMIN: 

24 czerwiec 2021r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE 
 

PROMOCJA!!! 
290 PLN + 23% VAT 

DO 21.06.2021 

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 
Tel. 604-711-170 

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. Nowe druki deklaracji dla płatników PIT4R oraz PIT8AR –
omówienie 
 

2. E-Urząd Skarbowy - omówienie najważniejszych funkcji. 
 

3. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej 
oraz zakresu obowiązku podatkowego pit – omówienie 
 

4. Spotkania integracyjne w czasie pandemii on line 
wzmacniające komunikację, podsumowujące zakończenie 
projektów, lepszą realizację celów biznesowych oraz refundacja 
wydatków na posiłek w trakcie takiego spotkania w kontekście 
przychodu ze stosunku pracy – omówienie  
 

5. Nie kontaktowa obsługa pracownika w zakresie podatku 
dochodowego,  w okresie pandemii Covid-19: 

 elektronicznie składane oświadczenia np. obniżenie progu 
podatkowego, podwyższone kosztów uzyskania przychodów ze 
stosunku pracy, pit 2 ( ulga ) 

 elektroniczne rozliczanie niektórych wydatków pracowniczych 
 elektroniczne druki PIT np. PIT11,IFT1/IFT1R,PITR wysyłane dla 

podatników (pracowników) do końca lutego 2021 w tym omówienie 
wątpliwości związanych z wypełnianiem w/w druków przez płatników 

 elektroniczny czynny żal ( kto , kiedy, jak, gdzie ) 
 

6. Praca zdalna a podatek dochodowy w zakresie: 
 podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy 
 zwrotów wydatków przez zakład pracy pracownikom za zakup 

krzesła i biurka do pracy na komputerze 
 ekwiwalentów dla pracowników za media np. Internet, zwiększonych 

wydatków za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie  
 

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

21.06.2021 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



7. Udostępnianie nieodpłatnych świadczeń w postaci odzieży 
roboczej, narzędzi (telefony, tablety, laptopy) materiałów,  
pomieszczeń socjalnych pracownikom oraz zleceniobiorcom - 
skutki podatkowe - omówienie  
 

8. Pracownicze programy kapitałowe (w kontekście podatkowym 
w tym problemy związane z wypełnianiem druków PIT11-
omówienie 
 

9. Odszkodowania dla pracowników (zwolnienia, koszty zakładu 
pracy, zwroty kosztów procesu) w kontekście podatku 
dochodowego 
 

10. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki 
podatkowe – omówienie 

 

11. Szczepienia przeciwgrypowe dla pracowników, managerów, 
zleceniobiorców, emerytów, związkowców w kontekście 
podatkowo składkowym – omówienie 

 

12. Nieodpłatne świadczenia (testy na covid -19,maseczki,płyny 
dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice) związane z Covid19 
m.in. dla pracowników, zleceniobiorców, menagerów, 
emerytów – skutki podatkowe 

 

13. Przychody zwolnione od podatku dla osób do 26 roku życia – 
wybrane problemy – omówienie 

 

14. Koszty 50% z praw autorskich – omówienie wybranych 
wątpliwości 

 

15. Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów 
– wybrane problemy 

 

16. Świadczenia socjalne a podatek – wybrane problemy 
podatkowe 

 

17. Samochód służbowy dla celów prywatnych - omówienie 
wybranych problemów 

 

18. Wynagrodzenie dla płatnika (art. 28 Ordynacji Podatkowej) –
omówienie wybranych zagadnień 

 

19. Opodatkowanie menagerów w zakresie nieodpłatnych 
świadczeń np. samochodów, kursów, narzędzi, mieszkań, 
ubezpieczeń  

 

20. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wybrane zagadnienia 

 

21. Sponsoring a podatek – wybrane zagadnienia - omówienie 

 

22. Podatkowe konsekwencje zdarzeń marketingowych – 
omówienie 

 

23. Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji 
podatkowej – omówienie 

 


