
  

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

Rozliczanie wynagrodzeń po zmianie przepisów od 1.07.2022 r. oraz od

1.01.2023 r. - problemy i wątpliwości

Szkolenie ma na celu przedstawienie planowanych zmian, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023

r., a które mają 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. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy po zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.:

zmiana skali podatkowej 12%, 32%.

koszty uzyskania przychodów w przypadkach szczególnych.

kwota zmniejszająca podatek - zasady stosowania,

likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej,

uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

zmiany w zakresie zwolnień podatkowych - nowy rodzaj przychodów zwolnionych od podatku,

przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci

zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość

preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia

w ramach PIT-0 dla rodzin 4+, czy z podatkowej ulgi na dzieci,

hipotetyczny podatek.

2.  Rozliczenie wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. - przypadki szczególne:

nierozliczona nadwyżka niepobranej zaliczki od 1 lipca 2022,

rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów,

dwie umowy z pracodawcą - kup i kwota zmniejszająca podatek,

kilka umów o pracę od 1 lipca 2022 i od 1 stycznia 2023,

umowa zlecenia i umowa o pracę z tym samym pracodawcą

rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem,

przychody ze stosunku pracy a 50% koszty uzyskania przychodów,

lista płac w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od podatku; ulga dla młodych, ulga na

powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, przekroczenie limitu zwolnień,

wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński na liście płac,

wieloskładnikowa lista płac.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek, obniżanie składki

zdrowotnej do 0 zł:

niewielka kwota wynagrodzenia,

przychody oskładkowane oraz przychody zwolnione ze składek,

obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek (zwolnienie dla



osób do 26 r..ż., zwolnienie dla osób wychowujących 4 dzieci, zwolnienie dla osób 60+/65+.

4. Kwoty wolne od potrąceń po zmianie przepisów.

5. Rozliczanie wynagrodzeń po zmianie przepisów od 1 stycznia 2023 r. 

zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek 1/12/; 1/24; 1/36

możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez płatników wypłacających świadczenia z

działalności wykonywanej osobiście

upoważnienie płatnika, poprzez sporządzony na piśmie wniosek, do niepobierania w danym roku podatkowym

zaliczek;

oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek;

możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych

pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

6. Rozliczenie przychodów z tytułu umowy zlecenia:

a) zmiany od 1 lipca 2022 r.:

nowa skala podatkowa 12%, 32%

wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek

obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

zwolnienia od podatku;

b) zmiany od 1 stycznia 2023 r.:

oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek

możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek 1/12/; 1/24; 1/36;

wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek

7. Ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji i prokurentów:

obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego prokurentów;

obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków

społecznych lub obywatelskich, osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

8. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu, członków rady nadzorczej, przychodów

uzyskiwanych z tytułu kontraktów menedżerskich po zmianach od 1 stycznia 2022 r., 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia

2023 r.

  

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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