
 

 

 

 

 
 
 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
FIZYCZNYCH w 2023r. 

 
 

TERMIN: 

6 kwiecień 2023r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    
CENA ONLINE: 460 ZŁ 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 3.04.2023 
CENA ONLINE: 360ZŁ 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. Zmiana zasad składania zeznań podatkowych za rok 2022  

w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej oraz rolowania 

zaliczek– omówienie 

2. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania 

wniosków o stwierdzenie nadpłaty – omówienie, przykłady 

3. Formularz PIT 2 ( 9 )  od roku  2023–  nowe interpretacje, 

omówienie, wybrane problemy 

4. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania 

podatków – szczegółowe omówienie 

5. Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu 

wieku emerytalnego --wybrane problemy podatkowe-omówienie 

6. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy 

7. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy  

w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za 

pracowników /członków ich rodzin 

8. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę/ 

następstwo prawne 

9. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących 

na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych 

10. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 

4R 

11. Umowa o dzieło/zlecenia  osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą 
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12. Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. 

świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników 

13. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki 

podatkowe 

14. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy 

15. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na 

posiedzenia Rady Nadzorczej  

16. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika,  

a konsekwencje podatkowe 

17. Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim - skutki 

podatkowe 

18. Ryczałt za używanie pojazdu służbowego dla celów służbowych –

kiedy opodatkowany a kiedy nie? 

19. Karty podarunkowe, bony podarunkowe dla pracowników/członków 

ich rodzin -omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń 

20. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom 

gadżetów firmowych 

21. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym 

22. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych 

wyjaśnieniach organów skarbowych 

23. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy 

24. Pytania i odpowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


