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Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów

cywilnoprawnych w 2023 r.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z

wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu na praktycznych przykładach przedstawiona

zostanie metodyka ustalania kwoty potrącenia, przekazana zostanie też niezbędna wiedza do prawidłowego

dokonywania potrąceń. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, początkujących jak i dla osób, które obecnie

zajmują się płacami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ochrona wynagrodzenia za pracę - odliczenia, potrącenia, zmniejszenia dokonywane z wynagrodzenia za

pracę.

2. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:

egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę - podobieństwa i różnice,

obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika,

przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika,

oświadczenie o rodzaju przeszkód,

ustanie zatrudnienia a zajęcie wynagrodzenia za pracę,

obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,

sankcje za niedopełnienie obowiązków.

3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:

rozstrzyganie zbiegów egzekucji,

zbieg egzekucji komorniczych,

zbieg egzekucji administracyjnych,

zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej.

4. Definicja wynagrodzenia dla celów egzekucji:

świadczenia podlegające ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę,

nagroda jubileuszowa, odprawy, wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy,

karty przedpłacone,

ekwiwalenty, ryczałty.

5. Dokonywanie potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń:

a) granice potrąceń,

b) kwoty wolne od potrąceń - wpływ parametrów składkowo-podatkowych na ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w

2023 r.:



rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,

koszty uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,

przekroczenie progu podatkowego a kwota wolna od potrąceń,

przekroczenie rocznego ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a kwota wolna od

potrąceń,

kwota wolna od potrąceń na przełomie roku,

wypłata wynagrodzenia za dwa miesiące a kwota wolna od potrąceń,

wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń,

wynagrodzenie pracownika do 26 r.ż a kwota wolna od potrąceń,

zwolnienie od podatku a kwota wolna od potrąceń,

kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy,

kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu,

kwota wolna uczestnika PPK,

kwota wolna uczestnika PPE,

nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna,

kwota wolna od potrąceń, gdy wynagrodzenie wypłacono po ustaniu zatrudnienia.

c) potrącenie zaliczki pieniężnej wypłaconej pracownikowi,

d) potrącenie kary pieniężnej,

e) potrącenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

f) potrącenia z innych świadczeń przysługujących pracownikowi.

6. Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia pracownika:

zgoda pracownika - wzór,

granice potrąceń,

składki na związki zawodowe, ubezpieczenia na życie i inne.

7. Praktyczne przykłady dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych:

potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,

potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,

egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,

potrącenia w przypadku pracownika, który przystąpił do PPK,

potrącenia w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 r.z.,

zbieg potrąceń egzekucyjnych i nie egzekucyjnych,

świadczenia niepieniężne,

potrącenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

potrącenie w przypadku kilku wypłat w miesiącu,

potrącenia z wynagrodzenia chorobowego,

potrącenia, gdy umowa ustała w trakcie miesiąca,

błędnie ustalona kwota potrącenia przez pracodawcę.

8. Potrącenia z tytułu egzekucji alimentacyjnej bez udziału komornika.

9. Potrącenia z praw majątkowych po śmierci pracownika.

10. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z zasiłków:



kwoty wolne od potrąceń,

praktyczne przykłady dokonywania potrąceń w przypadku, gdy poza zasiłkiem pracownik otrzymał

wynagrodzenie i inne świadczenia.

11. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z umów cywilnoprawnych:

granice potrąceń,

przypadki, gdy ma zastosowanie kwota wolna od potrąceń - zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń.

12. Odliczenia dokonywane z wynagrodzenia za pracę:

odliczenia należności publicznoprawnych,

odliczania kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który

pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

13. Potrącenia, gdy Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wezwał

pracodawcę do przekazywania części wynagrodzenia pracownika na wskazany rachunek.

14. Potrącenie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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