
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 

 
OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW PODATKU 

DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  
W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH  

PO 1 STYCZNIA 2023r. 
 
 

TERMIN: 

16 luty 2022r.  
godz. 10:00 
 
MIEJSCE:  
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
UL.WESTERPLATTE 15 
CENA: 560ZŁ 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 9.02.2023 
CENA: 460ZŁ NETTO 

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

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
Tel. kom. 604-711-170 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

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. Zasady dotyczące pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń ze stosunku pracy: 
 zaliczki pobierane wg zasad ogólnych, 
 zaliczki pobierane wg zasad preferencyjnych, 
 zaliczki pobierane po ustaniu stosunku pracy. 

 

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

3. Obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku zasady dotyczące 
stosowania kwoty wolnej od podatku: 

 rozszerzenie kręgu  płatników mogących stosować  ulgę przy 
obliczaniu zaliczek na pdof, 

 możliwość stosowania ulgi miesięcznej (w wys. 1/12, 1/24, 1/36). 
 

4. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodów 
uzyskiwanych przez: 

 młodych do 26 lat, 
 powracających z zagranicy, 
 rodzin 4+, 
 pracujących seniorów 

 

5. Opodatkowanie przez płatników  wynagrodzeń wypłaconych 
podatnikom korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania po 
przekroczeniu limitu przychodu  objętego zwolnieniem. 
 

6. Zwolnienia z opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń ze 
stosunku pracy  na podstawie złożonych przez podatników 
oświadczeń.   

 

7. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania pdof zasiłków 
macierzyńskich wypłacanych  podatnikom znajdującym się  
w grupach uprzywilejowanych. 

 
 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

9.02.2023  



8. Omówienie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość 
zaliczek pobieranych przez płatników. 
 

9. Skutki wynikające z oświadczeń i wniosków złożonych przez 
podatników w czasie trwania stosunków prawnych. 

 

10. Oświadczenia, które zachowują moc prawną po ustaniu stosunku 
prawnego. 

 

11. Oświadczenia, które tracą moc prawną po ustaniu stosunku 
prawnego. 

 

12. Omówienie  formularza PIT-2(9) obowiązującego od 2023 roku . 
 

13. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście 
(osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie, umowy 
zlecenia i o dzieło, przychody członków zarządu, członków rad 
nadzorczych, kontraktów menedżerskich itp). 

 

14. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy 
pdof. 

 wynagrodzenia wypłacone po śmierci pracownika osobom 
uprawnionym, 

 umowy o dzieło o charakterze twórczym. 
 

15. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku 
zryczałtowanego od niektórych przychodów (opodatkowanie 
dywidend, wygrane w konkursach, oprocentowanie pożyczek, 
umowy do 200 zł, umowy cywilno – prawne nierezydentów itp.) - 
PIT 8AR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


