UPOMINEK DLA

PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ
DO 4.01.2022

KAŻDEGO UCZESTNIKA

SKŁADKI NA ZUS w 2021r.
Polski Ład – naliczanie podatków, składek i zasiłków
od 2022r.
obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem
najnowszych zmian
TERMIN:

PROWADZĄCY

11 styczeń 2022 r.
godz. 10:00
MIEJSCE:

SZKOLENIE ONLINE
CENA ONLINE: 370 ZŁ

PROMOCJA!!!
ZGŁOSZENIA DO: 4.01.2022

CENA ONLINE: 270ZŁ NETTO

Cena obejmuje:
-

materiały szkoleniowe
certyfikat
przerwa kawowa,
lunch
upominek
wyjaśnienie wątpliwości

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

–

radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń,
wykładowca
z
ponad
15
letnim
doświadczeniem
w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie obowiązków płatnika
związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Autor
publikujący na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej.
czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany

w

zakresie

naliczania

wynagrodzeń:

 zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski ład od
2022r.
 nowa skala podatkowa
 Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000
zł
 rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku,
 zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie
zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki –
nowe zasady
 zmiany
w
ustalaniu
przychodu
u
pracownika
wykorzystującego samochód służbowy do celów
prywatnych
 niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego
zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek –
zagrożenia dla płatnika
 ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga
dla osób uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i
rodziców samotnie wychowujących dzieci
 zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu
pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie
funkcji na podstawie aktu powołania – m.in. składki za
członków zarządu

 nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za
przedsiębiorców – składka miesięczna, rozliczenie roczne
2. Zmiany

w

ustawie

zasiłkowej

od

2022

r.

 nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego
 skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia,
 zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń
chorobowych dla przedsiębiorców,
 skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu
zatrudnienia brak prawa do świadczeń chorobowych po
ustaniu zatrudnienia dla osób mających ustalone prawo do
rent i emerytur
 nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji,
w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od
ubezpieczonych, płatników składek,
 zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie
wypłaconych zasiłków
 zmiany w ustawie wypadkowej,
3. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 omówienie aktualnych problemów związanych z naliczaniem
składek na ZUS
 wybrane przychody zwolnione od składek,
 szczepienia
przeciwko
grypie
dla
pracowników,
zleceniobiorców,
w aspekcie składek i podatku
 zmiany dotyczące wspólników spółek – data podlegania
ubezpieczeniomdotyczące
dobrowolnego
podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego
ubezpieczenia oraz ustania ubezpieczenia
 nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
 obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez
osobę
zgłaszaną
kod
zawodu
pracowników
i zleceniobiorców.
 obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło.
4. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

