UPOMINEK DLA

PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ
DO 24.11.2021 lub

KAŻDEGO UCZESTNIKA

26.11.2021

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2021r.
Polski Ład 2022
Przygotowanie do akcji wymiarowej w zakładach
pracy za 2021r.
TERMIN:

PROWADZĄCY

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

1 grudzień 2021r.
godz. 10:00
MIEJSCE:

– Pracownik Ministerstwa Finansów. Wybitny ekspert

PROGRAM SZKOLENIA:

KATOWICE
CENTRUM BIUROWOSZKOLENIOWE MONIUSZKI 7
ul. Moniuszki 7
Lub
SZKOLENIE ONLINE
CENA KATOWICE: 500 ZŁ
CENA ONLINE: 390 ZŁ

1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, nowa kwota

PROMOCJA!!!

6. Ulga dla rodzin 4+

zmniejszająca podatek (skutki zmiany)
2. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł. (skutki zmiany)
3. Wybrane zwolnienia przedmiotowe – art. 21
4. Zmiany w kup u pracownika
5. Ulga na powrót

ZGŁOSZENIA DO: 24.11.2021 7. Ulga dla pracujących seniorów
CENA KATOWICE: 400ZŁ NETTO 8. Ulga dla klasy średniej – omówienie
ZGŁOSZENIA DO: 26.11.2021
CENA ONLINE: 290ZŁ NETTO

9. Zmiany

Cena obejmuje:

10. Zmiany w składkach – omówienie

-

materiały szkoleniowe
certyfikat
przerwa kawowa,
lunch
upominek
wyjaśnienie wątpliwości

dotyczące

udostępniania

pracownikowi

samochodu

służbowego – omówienie
11. Zmiany do art. 13 pkt.2 – omówienie
12. Zmiany do art. 13.pkt 5 – omówienie
13. Rozszerzenie zakresu informacji w PIT 11 po zmianach oraz
nowe PITY 4 R , 8AR – omówienie
14. Zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego po zmianie
miejsca zamieszkania podatnika
15. Zmiana do art. 29 (podatek u żródła) – dokumentowanie

INFORMACJA:
Tel. (12) 378-91-80
Tel. (12) 378-91-81
biuro@galeriaszkolen.pl

rezydencji podatkowej
16. Nowe

regulacje

dotyczące

opodatkowania

zryczałtowanym

podatkiem odpraw lub odszkodowań – art. 30 ust. 16

www.galeriaszkolen.pl

17. Nowa ulga dotycząca odliczeń na zw. zawodowe – omówienie

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

18. Zmiany w uldze na dzieci – omówienie
19. Zmiany w zasadach rozliczania dla osób samotnie wychowujących
dzieci – omówienie
20. Zmiany

w

zakresie

wspólnego

rozliczenia

małżonków

–

omówienie
21. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – omówienie
22. Zmiany w najmie – omówienie
23. Przeciwdziałanie „szarej strefie” – omówienie
24. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody
nieujawnione
25. Nowa ulga dla podatników wspierających działalność kulturalną
sportową oraz szkolnictwo wyższe i naukę, konserwację zabytków
26. Darowizny

dla

pracowników

–

nowe

stanowisko

organów

skarbowych
27. Nie kontaktowa obsługa pracownika (obsługa elektroniczna)
stanowisko organów skarbowych – omówienie
28. Imprezy integracyjne on line w aspekcie podatkowym
29. Wpłaty na PPK –wybrane problemy podatkowe
30. Opodatkowanie

nie

rezydentów

w

kontekście

podatkowych –wybrane zagadnienia
31. Pytania i odpowiedzi

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

objaśnień

