
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 

 
ZMIANY W OBOWIĄZKACH PŁATNIKÓW  

od 1 stycznia 2022r. 
 

POLSKI ŁAD -  ustawa o zmianie ustawy o PDOF podpisana 
przez prezydenta 16.11.2021r. 

 

Podsumowanie zasad obowiązujących płatników  
w odniesieniu do przychodów wypłaconych w 2021r. 

  
 

TERMIN: 

22 grudzień 2021r.  
godz. 10:00 
 
MIEJSCE:  
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
UL.WESTERPLATTE 15 
CENA: 500ZŁ 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 15.12.2021 
CENA: 400ZŁ NETTO 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
Tel. kom. 604-711-170 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  

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 : 
 

1. Obowiązki pracodawców w zakresie opodatkowania pdof 
przychodów ze stosunku pracy. 
 

2. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych z art. 21 
ustawy pdof. 

 
3. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń wypłaconych  

w ramach działalności wykonywanej osobiście z art. 13 ustawy 
pdof. 

 
4. Pobieranie przez płatników podatku zryczałtowanego - PIT-8AR 

 
5. Zmiany w obowiązkach płatników w odniesieniu do 

wypłaconych wynagrodzeń po 1 stycznia 2022 r. - „Polski 
Ład.” 
 

 zwiększenie kwoty nie powodującej obowiązku podatkowego 

do 30 000 zł rocznie (2 500 zł miesięcznie), 

 ulga od podatku 5 100 zł rocznie 

 zwiększenie  do kwoty 120 000 zł rocznie dochodów  

w pierwszym przedziale skali podatkowej, 

 wprowadzenie ulgi od dochodu dla osób 

osiągających przychody z tytułu stosunku pracy przy zaliczkach 

(ulga dla klasy średniej), których przychody miesięczne 

mieszczą się w kwotach od 5 701 – 11 141 zł (rocznie od 68 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

15.12.2021  



PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

412 do 133 692 zł), 

 zwolnienie z płacenia zaliczek od niektórych dochodów na 

podstawie złożonych oświadczeń, 

 zmiany dot. ustalania świadczeń z tytułu używania samochodu 

służbowego do celów prywatnych, 

 zmiany dot. stosowania kosztów uzyskania przychodów ze 

stosunku pracy, 

 zmiana wysokości kosztów uzyskania dla osób pełniących 

obowiązki społeczne i obywatelskie, 

 rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych z art. 21 

ustawy, 

 brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku , 

 ulga na powrót – zwolnienie z opodatkowania pdof  niektórych 

przychodów uzykiwanych przez osoby przenoszące rezydencję 

na terytorium Polski. 

 zwolnienie z opodatkowania niektórych przychodów 

uzyskiwanych przez podatników wychowujących co najmniej 

czworo dzieci, 

 zwolnienie z opodatkowania pdof przychodów osób, które 

uzyskały uprawnienia emerytalne, a nadal pracują, 

 likwidacja prawa do rozliczenia preferencyjnego przez osoby 

samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie nowej ulgi dla 

samotnych rodziców, 

 zmiany w zasadach dotyczacych preferencyjnego 

opodatkowania przez małżonków. 

6. Udzielanie odpowiedzi na indywidualnie zadawane pytania 
przez uczestników szkolenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


