
 

 

 

 

 
 
 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
FIZYCZNYCH  

 

zmiany w ustawie 2022/2023, nowe formularze PIT2 i PIT11, 
rozliczenie roczne za 2022 

 

TERMIN: 

8 grudzień 2022r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    
CENA ONLINE: 450 ZŁ 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 5.12.2022 
CENA ONLINE: 350ZŁ 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 – 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. Zmiany na rok 2023 w tym m.in. : 
 nowe przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania 

wniosków o stwierdzenie nadpłaty 
 nowe zasady składania wniosków i oświadczeń mających wpływ na 

obliczenie zaliczki w tym zmiana zasad obowiązywania wniosków o 
rezygnacji z 50% KUP 

 nowy formularz PIT 2 ( 9 )  na rok  2023– omówienie 
 nowy formularz PIT 11 ( 29 ) na rok 2022/2023 – omówienie 
 nowe zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia 

zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek 
 nowe zasady zwolnienia płatnika z poboru zaliczek 
 zmiany w zakresie podwyższonych kosztów  

uzyskania przychodów u pracowników –omówienie 
 

2. Rozliczenie roczne 2022 zgodnie z najnowszymi zmianami: 
 dotyczące poboru wynagrodzenia dla płatnika 
 osoby powołane do pełnienia funkcji -omówienie zmian w zakresie 

składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego 
 zmiany w odliczeniach na związki zawodowe -zeznanie podatkowe 

oraz PIT 11 
 zmiana zasad składania zeznań podatkowych za rok 2022  

w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej oraz rolowania 
zaliczek– omówienie 
 

3. Zmiana zasad rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci 
 

4. Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców 
 

5. Ulga 4+ po zmianach – omówienie 
 

6. Ulga dla seniorów pracujących po zmianach – omówienie 

PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ 
DO 5.12.2022 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

 
7. Obsługa podatkowa nierezydentów w tym Ukraińców pracujących 

na umowach cywilnoprawnych -wykładnia ujednolicająca organów 
skarbowych 
 

8. Konsekwencje w podatku PIT zmiany w ustawie  
o podatku od spadków i darowizn 
 

9. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na 
posiedzenia Rady Nadzorczej ( tym nowe stanowisko ZUS ) 
 

10. Karty podarunkowe, bony podarunkowe dla pracowników -
omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń 
 

11. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem  
pracownikom gadżetów firmowych 
 

12. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym 
 

13. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych 
wyjaśnieniach organów skarbowych 
 

14. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy 
 

15. Pytania i odpowiedzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


