Lista płac 2023
- jak po nowemu rozliczać wynagrodzenia pracowników,
zleceniobiorców i innych pracobiorców
Zapraszamy na 5-godz. szkolenie na temat obliczania wynagrodzeń członków załogi na nowych zasadach
obowiązujących od 1.01.2023, wdrażanych w ramach drugiej odsłony Polskiego ładu 2.0. Podczas
spotkania wykładowca omówi zmiany prawne w tym zakresie, zasady rozliczania od nowego
wynagrodzeń roku krok po kroku, zilustruje je przykładami list płac sporządzonych w różnych sytuacjach
faktycznych, przedstawi najświeższe interpretacje urzędów, odpowie na pytania Uczestników i spróbuje
rozwiać ich wątpliwości.

1.

Rozliczanie na liście płac od 1.01.2023 wynagrodzeń i przychodów pracowników

2.

Rozliczanie na liście płac od 1.01.2023 wynagrodzeń i przychodów wykonawców cywilnych

(zleceniobiorców, dziełobiorców i menedżerów kontraktowych)
3.

Rozliczanie na liście płac od 1.01.2023 wynagrodzeń i przychodów osób powołanych (np. członków

zarządów, osób powołanych do komisji, prokurentów)
Zasady ustalania wynagrodzeń każdej z podanych grup pracobiorców określonych w pkt 13 wykładowca
przedstawi według kolejnych kroków sporządzania listy płac:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

omówienie i definicja przychodów każdej grupy pracobiorców
zasady ustalania za nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w tym nowe zasady objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych)
stosowane do nich koszty uzyskania przychodów
zasady stosowania do nich ulgi miesięcznej na nowych zasadach (w tym upowszechnienie i dzielenie ulgi
miesięcznej, potrącanie ulgi miesięcznej z zaliczek naliczonych od zasiłków i od emerytur, omówienie
nowego wzoru PIT-2)
naliczanie zaliczek na PIT od dochodów (zaliczki progresywne, według stałej stawki czy preferencyjne)
niepotrącanie zaliczek do kwoty dochodu 30.000 zł
stosowanie zwolnień podatkowych PIT-0 (ulga dla młodych, 4+, dla seniora i na powrót)
obniżanie składki zdrowotnej do wysokości starej zaliczki na PIT
ustalenie kwoty wynagrodzenia netto
zasady obliczania wynagrodzenia wykonawców cywilnych i osób powołanych nierezydentów,
omówienie nowego wzoru informacji PIT-11.

4. Sesja pytań i odpowiedzi

Wykładowca: Renata Majewska - niezależny ekspert z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń
w ujęciu praktycznym, doświadczony wykładowca z tych dziedzin i ceniony redaktore prawny. Ukończyła
studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę
w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako
dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej”
prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA. Prowadzi szkolenie
niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestnicy mogą na bieżącą uzyskać
odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych
przykładów. Cechą charakterystyczną Pani Renaty Majewskiej jest dokonywanie odczytów w ujęciu
interdyscyplinarnym – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń
społecznych i podatkowego. Rekordowa grupa na szkoleniu prowadzonym przez Panią Renatę Majewską
liczyła 470 osób (*szkolenie online na żywo, organizowane przez Europejskie Centrum Edukacji).

Miejsce: Hotel Vienna House Easy Katowice (Angelo)

Cena: 499 zł + 23% VAT

Termin: 13.12.2022, 10.00-15.00

5% przy zgłoszeniu 2 osób,
10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

