
  

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

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej z działalności gospodarczej z

uwzględnieniem zawieszenia, likwidacji czy zmiany formy

opodatkowania

Forma opodatkowania decyduje o sposobie wyliczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności

gospodarczej. Osoby rozliczające się według metody liniowej, progresywnej lub ryczałtowej muszą dodatkowo

dokonać rozliczenia rocznego. Aby dokonać tego prawidłowo, trzeba uwzględnić zmiany przepisów, jakie następowały

w 2022 r.

W czasie szkolenia zostaną przypomniane zasady miesięcznego naliczania składek dla każdej formy opodatkowania, ze

szczególnym zwróceniem uwagi na „liniowców, progresywnych i ryczałtowców”. Omówione zostaną również zmiany

przepisów, jakie nastąpiły w kwietniu i lipcu 2022 r. dotyczące różnic remanentowych, sprzedaży składników

majątkowych czy możliwości zaliczania w koszty opłaconych składek zdrowotnych.

Wyjaśnione również zostanie, jak postępować w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności lub jej likwidacji.

Kolejny blok tematyczny to zmiana formy opodatkowania, zarówno za okres wsteczny, jak i na bieżąco. Omówione

zostaną skutki zmiany formy opodatkowania, dotyczące m.in. obowiązku zapłaty „dodatkowej” składki, a w niektórych

sytuacjach obowiązek dokonania dodatkowego rozliczenia rocznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

Pozarolnicza działalność gospodarcza.

Twórca i artysta.

Wolny zawód.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i

komandytowo-akcyjnej.

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej.

Osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.

2. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.

Twórcy i artyści.

Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych.

Działalność gospodarcza.

3. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

Zasady ogólne - liniowy.

Zasady ogólne - skala.



Karta podatkowa.

Ryczałt ewidencjonowany.

4. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT.

Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT.

Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT.

5. Wpływ remanentu i sprzedaży składnika majątkowego na dochód do celów ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Zmiany od lipca 2022 r. dotyczące osób opodatkowanych według metody liniowej i ryczałtu od przychodów z

możliwością zastosowania od stycznia 2022 r.

7. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali

lub z metody linowej na progresywną - zalety i wady.

8. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej - kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania

dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

9. Zmiana formy opodatkowania od 1 stycznia 2023 i sposób liczenia składki zdrowotnej za styczeń.

  

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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