
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Polski Ład - Wynagrodzenia 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskaźniki mające wpływ na naliczanie wynagrodzeń w 2022 r.:

a) minimalne wynagrodzenie za pracę,

b) minimalna stawka godzinowa,

c) roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

d) minimalna podstawa zasiłku,

e) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie

wychowawczym,

f) maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

2. Zasady stosowane przy obliczeniu zaliczki od przychodów ze stosunku pracy po zmianie przepisów ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych (Polski Ład):

a) ulga podatkowa dla klasy średniej,

b) nowa skala podatkowa,

c) wyższa kwota wolna od podatku,

d) zmiana kwoty zmniejszającej podatek,

e) likwidacja prawa do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku,

f) zaliczka na podatek w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem po zmianach,

g) brak możliwości rozliczania zaliczki na podatek na preferencyjnych warunkach w przypadku rodziców samotnie

wychowujących dzieci,

h) koszty uzyskania przychodów - możliwość rezygnacji,

g) obliczenie zaliczki na podatek w przypadku przekroczenia progu podatkowego;

h) wniosek pracownika o stosowanie stawki podatkowej 32%;

i) wartość pieniężna świadczeń w naturze - przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,



j) nowe zwolnienia z podatku stosowane przez pracodawcę:

zwolnienie dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci,

zwolnienie PIT dla emerytów,

ulga na powrót.

3. Stosunek pracy obowiązkowy tytułu do ubezpieczeń:

a) składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składki na FP, FS, FGŚP - wysokość,

podstawa wymiaru, zasady opłacania,

b) roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

c) składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek.

4.  Wynagrodzenie od brutto do netto - przykłady wyliczeń z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski

Ład.

5. Zerowy PIT pracowników do 26 r.ż. - przychody zwolnione z opodatkowania, limit przychodów, ukończenie 26

r.ż.

6. Wpłaty na PPK na liście płac - na praktycznych przykładach.

7. Rozliczenie niskiego wynagrodzenia na liście płac.

8. Wieloskładnikowa lista płac - przykłady praktyczne:

a) wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy,

b) składniki pieniężne i świadczenia niepieniężne na liście płac,

9. Nielegalne zatrudnienie - skutki dla pracodawcy i zleceniodawcy.

10. Zasady opodatkowania dochodów zleceniobiorców przewidziane w Polskim Ładzie - umowa zlecenia, umowa

o dzieło.

11. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu, członków rady nadzorczej, kontraktów

menedżerskich.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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