Polski Ład na liście płac
- dochody pracowników
i przedsiębiorców 2022
W piątek 1.10.2021 sejm uchwalił w III czytaniu tzw.
Polski Ład w aspekcie podatkowym. Kompleks
nowelizacji kilku ustaw przewiduje wiele zmian
korygujących obecny system PIT oraz naliczania
składki zdrowotnej, które bezpośrednio wpłyną na
sporządzanie listy płac już za styczeń. W celu
poznania nowości zapraszamy do udziału
w
webinarze.

 podwyższenie kwoty wolnej od podatku do
30.000 zł
 zwiększenie progu podatkowego
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 ustalanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
i likwidacja możliwości jej odliczania od zaliczki
na PIT
 odliczenie dla „klasy średniej”
 krok po kroku, jak w 2022 roku sporządzić listę
płac za pracowników
 preferencyjne opodatkowanie małżonków i ulga
na dzieci na nowych zasadach

Prelegent: Pani Renata Majewska - właścicielka firmy szkoleniowej
Biuro Kadr i
Płac, jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania
wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin
i cenionym redaktorem prawnym. 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”. W 2009 r. przerwała współpracę z
„Rzeczpospolitą” i otworzyła własną działalność szkoleniową. To doświadczony
szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim
doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas
spotkania uczestniczy 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.

WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
03.11.2021, godz. 9.00 – 12.00
CENA SZKOLENIA: 299 zł + VAT/os.
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Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
oraz autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia). Sposób
zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail
po szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING
Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z
instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy
oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do
Internetu i komputer z głośnikiem.
Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji
nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
* * *
UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do
szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które
dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.
Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy
jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego
przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!
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