PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ
DO 4.07.2022

UPOMINEK DLA
KAŻDEGO UCZESTNIKA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH
Nowelizacja ustawy PIT, zmiany od 1 lipca 2022r.
TERMIN:

PROWADZĄCY

i specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Wykładowca
i
trener
współpracujący
z największymi firmami szkoleniowymi.

7 lipiec 2022r.
godz. 10:00
MIEJSCE:

SZKOLENIE ONLINE
CENA ONLINE: 420 ZŁ

PROMOCJA!!!
ZGŁOSZENIA DO: 4.07.2022
CENA ONLINE: 320ZŁ NETTO

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- wyjaśnienie wątpliwości

PROGRAM SZKOLENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

– Pracownik Ministerstwa Finansów. Wybitny ekspert

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nowelizacja ustawy PIT – omówienie wybranych zagadnień
Różne tryby wejścia w życie zmienionych przepisów
Przepisy przejściowe
Nowe zwolnienia podatkowe i nowe limity
Rozszerzenie zerowej ulgi ( PIT 0 )
Nowa skala podatkowa
Zmiany w odliczeniach składki na rzecz zw. zawodowych
Zmiany w ryczałcie do 200 zl.
Nowe
regulacje
dotyczące
obsługiwania
wniosków
i oświadczeń składanych płatnikowi
Nowe regulacje rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę
Zmiany do ulgi zwalniającej z poboru zaliczek u wybranych
płatników
Zmiany do kup podwyższonych ze stos. pracy
Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej – konsekwencje
podatkowe
Rezygnacja z rolowania zaliczek – konsekwencje podatkowe
Zmiany w oskładkowaniu „przychodów z powołania” w ujęciu
podatkowym
Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców
a rozliczanie zaliczek na podatek u płatnika
Zmiana zasad rozliczania wynagrodzenia za terminowy pobór
i odprowadzanie podatku dla płatników
Wybór rozliczenia za rok 2022 i jego uwarunkowania
Możliwość wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców
za rok 2022
Zmiana terminu składania niektórych zeznań podatkowych
Omówienie druków PIT – wybrane problemy
Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego od 1 stycznia 2022
w kontekście druku PIT 11

23. Elektroniczne oświadczenia podatkowe
24. Zmiany w rozliczeniu rocznym podatnika PIT związane z wejściem
w życie konwencji MLI
25. Polski ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia –
konsekwencje podatkowe
26. Polski ład a dwie umowy o pracę –konsekwencje podatkowe
27. Samochód elektryczny a podróż służbowa –konsekwencje
podatkowe
28. Koszty podwyższone ,kwota zmniejszająca ( PIT 2 ), obniżony
próg podatkowy dla świadczeń wypłacanych byłemu pracownikowi
29. koszty autorskie 50% z uwzględnieniem zmian na rok 2022
30. Pit dla młodych a nowe zwolnienia podatkowe ( ulga na powrót,
ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów )–podobieństwa i różnice
31. Darowizny dla pracowników oraz wręczanie drobnych prezentów
pracownikom z okazji np. jubileuszu zakładu pracy– nowa
interpretacja podatkowa
32. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe
33. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście
podatkowym
34. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania,
dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
35. Kontrakty managerskie –wybrane problemy
36. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia
37. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji
Podatkowej omówienie
38. Opodatkowanie wygranych w konkursach – wybrane problemy
39. Opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień
podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok
2022
40. Ulga rehabilitacyjna po zmianach – omówienie
41. Rozliczenie małżonków po zmianach–omówienie
42. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie
43. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody
nieujawnione
44. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy
45. Pytania i odpowiedzi

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

