SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH

POLSKI ŁAD – NOWA ODSŁONA
ZMIANY W NALICZANIU PŁAC OD 1 LIPCA 2022
– jak stosować bieżące przepisy i rozliczać wynagrodzenia
po kolejnych zmianach przepisów podatkowych?
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie
najnowszych zmian w naliczaniu wynagrodzeń od 1 lipca 2022.
prowadząca

Elżbieta MŁYNARSKA – WEŁPA

Program szkolenia:

1. Nowelizacja „Polskiego Ładu” – czyli kolejne zmiany dotyczące
opodatkowania przychodów nie tylko ze stosunku pracy w 2022 r.:
−
Nowa stawka podatku – czyli zmiana z 17% na 12% w trakcie roku – co to oznacza
przy naliczaniu list płac?
−

Kwota zmniejszająca podatek – nowe zasady stosowania oświadczenia PIT-2.

−
Likwidacja ulgi dla pracowników czyli tzw. „ulgi dla klasy średniej” a wartość netto
wynagrodzenia ze stosunku pracy.
−
Nowe zasady stosowania zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT”, czyli zakres i nowe
ujęcie praktyczne: „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi rodzina 4+”, „ulgi dla
pracującego seniora”.

2. Uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie” w praktyce.

3. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez osoby
powołane do pełnienia funkcji – po nowelizacji.
4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące
zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:
−

pracowników,

−

zleceniobiorców,

−

dziełobiorców,

−

menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie.

5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez
podatnika do zakładów pracy jako płatników. Stosowanie oświadczeń i
wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu
współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
6. Zmiana stawki podatku zryczałtowanego przy „małych umowach cywilnoprawnych”.
7. Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty wg różnych stanów prawnych
obowiązujących w trakcie 2022 roku.
Cena szkolenia online : 490 PLN + 23 % VAT
Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie
elektronicznej.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

