
kost uczestnictwa

autorskie materiały szkoleniowe

materiały piśmienne

przerwę kawową

luch

certyfikat potwierdzający uczestnictwo 

w szkoleniu

664,20 zł (w tym 124,20 zł, tj. 23% Vat)

6 listopada 2019r. w godzinach 9:00 - 14:00
Hotel Pod Kluką
ul. Kaszubska 22

 540 zł (gdy przeznaczono środki 
publiczne zgodnie z ustawą o VAT)

Wszelkich informacji związanych 
ze szkoleniem udzielamy pod numerem 
telefonu:

SŁUPSK, 6 listopada 2019

W trakcie szkolenia omówimy przepisy regulujące obowiązki płatnika oraz katalog przychodów, od których
płatnicy zobowiązani są pobierać zaliczki na PIT. 
Omówimy zmianę przepisów dotyczącą opodatkowania dochodów podatników do 26 roku życia. Zwrócimy
uwagę na opodatkowania dochodów rezydentow i nierezydentów po wejściu w życie Konwencji MLI.
Poruszone również zostaną problemy dotyczące odliczeń od dochodu i podatku za 2019 rok.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących obowiązki płatnika, dla pracowników biur rachunkowych
a także dla wszystkich zainteresowanych tematem.

1) Zadania nałożone na  płatników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 r.

2) Opodatkowanie dochodów rezydentów i nierezydentów w kontekście zmienionych umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania z Austrią, Wielka Brytania i Słowenią. Certyfikat rezydencji oraz wpływ 
konwencji MLI na obowiązki płatnika.

3) Przychody ze stosunku pracy, w tym:

 - świadczenia które pracodawca jest zobowiązany zapewnić na podstawie odrębnych przepisów, 
                  w tym: badania  okresowe, odzież ochronna, ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne.

 - świadczenia nieodpłatne, w tym: Pracownicze Plany Kapitałowe,  pakiety medyczne, ubezpieczenia,   
                  parkingi, samochody służbowe, darowizny, imprezy integracyjne, wycieczki – z uwzględnieniem   
   aktualnych interpretacji podatkowych MF

 - rozliczanie podróży służbowych,

 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 - ZFŚS, w tym zapomogi, opieka nad dziećmi, wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

4) Przychody z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

5) Opodatkowanie świadczeń dla rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.

6) Nowe koszty uzyskania przychodów, w tym 50% koszty z tytułu praw autorskich – aktualne stanowisko MF.

7) Ulgi i odliczenia za 2019 rok, w tym nowa ulga termomodernizacyjna, zmiany w uldze rehabilitacyjnej.

8) Odpowiedzi na pytania.

Marzena Kabacińska - doświadczony i ceniony wykładowca, wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych, praktyk, pracownik Izby Skarbowej

Idea szkolenia

Do kogo skierowane jest szkolenie? Miejsce i czas szkolenia

Koszt uczestnictwa

Cena szkolenia obejmuje
Osobą prowadzącą szkolenie będzie:

Program szkolenia

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 r. 
PLANOWANE zmiany NA ROK 2020


