
  

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

Nowe porządki w składce zdrowotnej w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022

r.

Szkolenie skierowane do biur rachunkowych rozliczających osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz

pracowników kadrowo-płacowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Ustalanie podstawy wymiaru

składki zdrowotnej tylko dla dwóch form opodatkowania uzależniona jest od dochodu. Sposób ustalania dochodu do

tego celu ulegał zmianom w zakresie chociażby różnic remanentowych, sprzedaży środka trwałego. Niejasne było też

stanowisko ZUS w zakresie uwzględniania straty. Nowelizacja od 1 lipca 2022 r. wprowadzi kolejne zmiany, które

będą miały skutek na cały rok 2022. Należy również wiedzieć jak korygować dokumenty rozliczeniowe, aby nie

narazić się na konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Ograniczona zostanie również grupa osób podlegających

obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, które zostały powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem, w tym

prokurent.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przypomnienie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.:

Opodatkowanie według skali.

Opodatkowanie liniowe.

Opodatkowanie ryczałtowe od przychodów.

Inne - wspólnik jednoosobowej sp. z o.o., wspólnik spółki komandytowej, twórca i artysta, osoba

współpracująca.

Kilka pozarolniczych działalności z takimi samymi lub różnymi formami opodatkowania.

2. Sposób ustalania dochodu do celów składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych według zasad

ogólnych z uwzględnieniem zmian od 14 kwietnia 2022 r.:

Od kiedy i jak uwzględniać różnice ze spisu z natury i różnice remanentowe.

Sprzedaż składnika majątkowe przed 14 kwietniem 2022 r. od którego naliczono składkę zdrowotną - czy

można, a jeśli tak to w jaki sposób to skorygować.

Strata z działalności - ma czy nie ma wpływu na podstawę składki zdrowotnej.

Strata w jednej z działalności - jak to wpływa na dochód drugiej działalności stanowiący podstawę wymiaru

składki zdrowotnej.

 3. Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2022 r.:

Sposób zmniejszenia obciążenia podatkowego częścią składki zdrowotnej dla opodatkowanych kartą

podatkową.

Możliwość uwzględniania w kosztach części składki dla opodatkowanych liniowo i według ryczałtu od

przychodów oraz możliwość zmiany formy opodatkowania, co przekłada się również na zmianę składki

zdrowotnej za okres wsteczny.

  

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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