SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWYCH
Obowiązki zakładów pracy w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych w 2021 roku (podsumowanie).
Proponowane zmiany na 2022 rok („Polski Ład”)
w obowiązkach płatników PDOF
Webinar prowadzony na zasadzie przepisów obowiązujących w 2021
w zakładach pracy z uwzględnieniem zmian wprowadzanych od 01 stycznia
2022 roku (metoda porównawcza)

1. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych ze stosunku pracy.
2. Świadczenia zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy PDOF.
3. Zasady dotyczące
pracowników.
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4. Pobór zaliczek na PDOF przez płatników.
5. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń ze źródeł przychodów, o których
mowa w art. 13 ustawy PDOF .
6. Przychody wypłacane osobom do 26 lat.
7. Opodatkowanie wypłaconych przez płatników przychodów opodatkowanych
podatkiem zryczałtowanym.
8. Proponowane przepisy w ramach „Nowego Ładu” mające wpływ na obowiązki
płatników w odniesieniu do wypłat dokonywanych od 1 stycznia 2022 roku m.in.:
- wzrost kwoty wolnej od podatku,
- wzrost I progu podatkowego,

- nowa skala podatkowa,
- wprowadzenie ulgi od dochodu dla osób osiągających przychody z tytułu
stosunku pracy przy zaliczkach (ulga dla klasy średniej),
- zwolnienie z płacenia zaliczek od niektórych dochodów,
- zmiany dot. ustalania świadczeń z tytułu używania samochodu służbowego do
celów prywatnych,
- zmiany dot. stosowania kup dla wieloetatowców,
- zmiana kosztów uzyskania dla osób pełniących obowiązki społeczne i
obywatelskie,
- rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych z art. 21 ustawy,
- brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ,
- ulga na powrót
a także inne zmiany wynikające z projektu ustawy uwzględniające specyfikę
działalności Spółdzielni Mieszkaniowych.
9. Udzielanie odpowiedzi na indywidualnie zadawane pytania przez uczestników
szkolenia.

Prelegent: Pani Małgorzata Świątek - ekspert z zakresu podatku
dochodowego od tzw. „płatnika”. Wieloletni i doświadczony pracownik
organów skarbowych, wykładowca z dużym stażem w przeprowadzaniu
szkoleń.

Termin:
04.11.2021r., godz. 10:00 – 14:00
Cena : 280,00 zł + 23% VAT/os.
Ilość miejsc ograniczona!
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), certyfikat
potwierdzający uczestnictwo. 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: myownconference

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 oraz komputer z głośnikiem. Polecamy użycie
przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME (w razie jakichkolwiek problemów technicznych będziemy
cały czas do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu
12 66-15-335/336).
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, których jest właścicielem. Zakazuje się nagrywania,
kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela
praw autorskich.
Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia, lub w celu
rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci
opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

