
  

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

Polski Ład - wynagrodzenia 2022. Najnowsze zmiany wynikające z

rozporządzenia z 7 stycznia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu mających wpływ na naliczanie

wynagrodzeń. Szkolenie może stanowić ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń dla

pracowników zajmujących się płacami. Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim

praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. 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.

2. Alternatywny sposób obliczania zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy oraz umów zlecenia

wprowadzony przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r. - pobieranie i przekazywanie zaliczki na podatek - 



NOWOŚĆ od 8.01.2022 r.

3. Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu miesięczny i w rozliczeniu rocznym

4. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków

5. Lista płac po zmianie przepisów podatkowych:

lista płac w przypadku kilku wypłat w miesiącu,

lista płac a oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu małżonków,

lista płac w przypadku gdy pracownik przystąpił do PPK,

lista płac w przypadku gdy pracownik choruje,

lista płac przy niskim wynagrodzeniu,

obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek,

lista płac gdy z pracownikiem zawarto umowę zlecenia,

lista płac w przypadku gdy pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku dla pracowników do 26 roku życia,

lista płac gdy pracownik korzysta z nowych zwolnień podatkowych,

lista płac a przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,

wieloskładnikowa lista płac,

lista płac - wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy,

lista płac a świadczenia z ZFŚS,

lista płac w przypadku przekroczenia progu podatkowego,

lista płac w przypadku przekroczenia limitu składek,

zwolnienia od podatku na liście płac,

lista płac - 50% kup i zwolnienia z podatku.

6. Oświadczenia i wnioski składane przez pracownika w 2022 r.

7. Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r. - po zmianie przepisów podatkowych

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

dzieło.

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

menedżerskich.

10. Zmiany w przepisach zasiłkowych 2022 r.  - problemy i wątpliwości.

  

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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