Akcja PIT- za 2022 rok
Podsumowanie roku 2022 w zakresie zasad dotyczących obowiązków płatników
podatku dochodowego od osób fizycznych
Omówienie zasad dotyczących sporządzania nowych formularzy podatkowych uwzględniających zmiany wprowadzone w 2022
roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Omówienie zasad dotyczących opodatkowania przez płatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych
przychodów ze stosunku pracy - PIT-4R:
- ustalanie podstawy opodatkowania w celu obliczenia zaliczki przez zakłady pracy,
- opodatkowanie dochodów w wysokości nieprzekraczającej 120 000 zł
- opodatkowanie dochodów przekraczających 120 000 z
- opodatkowanie wg zasady preferencyjnej małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci,
- opodatkowanie wynagrodzeń po ustaniu stosunku pracy
- opodatkowanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
2. Zasady dotyczące zwolnień przedmiotowych w odniesieniu do:
- młodych do 26 lat,
- powracających z zagranicy,
- rodzin 4+,
- pracujących seniorów.
3. Opodatkowanie pdof w/w uprzywilejowanych podatników po przekroczeniu dochodu w wys. 85 528 zł.
4. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów:
- koszty podstawowe,
- koszty dla zamiejscowych,
- koszty dla wieloetatowców,
- koszty 50% dla twórców w ramach umów o pracę.
5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia i o dzieło, przychody
członków zarządu z powołania lub wyboru, członków rad nadzorczych, kontraktów menedżerskich itp).
6. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy pdof (przychody po śmierci pracownika,
przychody twórców z 50% kosztami uzyskania przychodów).

7. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (opodatkowanie
dywidend, oprocentowanie pożyczek, umowy cywilno-prawne do 200 zł, umowy cywilno – prawne nierezydentów
itp.) - PIT 8AR.
8. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, wpływ na zasady opodatkowania i wypełniania informacji
podatkowych.
9. Omówienie zasad dotyczących sporządzania przez płatników informacji na nowym formularzu PIT-11(29) za 2022
r. uwzględniającym wprowadzone w 2022 roku wszystkie zmiany w przepisach pdof.
10. Możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy po spełnieniu określonych
warunków.
11. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków składanych przez podatników mających wpływ
na wysokośc zaliczek na pdof.
12. Omówienie nowego formularza PIT-2(9) zawierającego wnioski i oświadczenia podatników dla celów obliczania
miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
13. Zmiana przepisów dotyczących stosowania przy zaliczkach miesięcznych kwoty ulgi podatkowej od 1 stycznia
2023 r. (1/12, 1/24, 1/36).
Szkolenie poprowadzi: Pani Małgorzata Świątek - ekspert z zakresu podatku dochodowego od tzw.
„płatnika”. Wieloletni i doświadczony pracownik organów skarbowych, wykładowca z dużym stażem
w przeprowadzaniu szkoleń

Miejsce szkolenia: Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001, Rzeszów
Termin szkolenia: 16.12.2022
Cena: 499 zł + podatek VAT 23% VAT
Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 2 osób 5% rabatu, przy zgłoszeniu min. 3 osób 10% rabatu!
Cena szkolenia obejmuje:
✓ materiały szkoleniowe,
✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
✓ lunch,
✓ przerwy kawowe
Forma płatności: przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin zapłaty).

