
Szkolenie  kierowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, osób pełniących obowiązki płatnika oraz  wszystkich 
zainteresowanych tematem.W trakcie spotkania omówimy przepisy mające wpływ na prawidłowe wypełnianie obowiązków Płatnika, w tym 
zmiany  mające wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2022 roku.  

Mirela Chomont - radca prawny, doradca podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna 
przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – 
księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

1.Nowelizacja Polskiego Ładu – projekt ustawy z 24 marca 2022 r. – zmiany planowane od 1 lipca 2022r
 • obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa)
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT,
 • istotniejsza rola płatnika przy PIT-2,
 • korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
 • przepisy przejściowe.
 • Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022r? jakie przepisy trzeba będzie zastosować?
2. Zasady podwójnego obliczania zaliczek PIT w 2022 r. z uwzględnieniem nowelizacji Nowego ładu z 9 marca 2022 r.:
 • Przeniesienie przepisów rozporządzenia do ustawy o PIT
 • Różnice wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r. i ustawy
 • Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
 • Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek.
 • Zmiany w zasadach składania PIT-2
3. Ulga dla klasy średniej w praktyce
 • Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
 • ulga a wspólne rozliczenie małżonków.
 • Ulga a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.
4. Różne rodzaje zatrudnienia po zmianach wynikających z Nowego ładu:
 • Naliczanie wynagrodzeń przy „wieloetatowcach”.
 • Emeryt z umową o prace.
 • Umowa o pracę łączona z umową zlecenia.
 • Rozliczanie dodatkowych wynagrodzeń, np „trzynastek” czy premii itp
5. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.
6. Pozostałe planowane zmiany dla podatników – rozliczenia prywatne:
 • zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi,
 • zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna
 prawnego do preferencji podatkowych,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,
 • uchylenie ulgi na zabytki
7. Planowane zmiany dla przedsiębiorców – PIT, CIT, ryczałt:
 • wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną
  działalnością gospodarczą
 • przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT,
 • planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.
8. Planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców:
 • wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi), komplementariuszy w spółkach komandytowo akcyjnych,
 • doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
 • zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,
 • zmiany dla osób współpracujących,
 • zmiany dla twórców i artystów,
 • zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
 • zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
 • zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności
 opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej

Forma szkolenia : Online , 11 
maja 2022 lub 22 maja 2022
w godzinach 9:30- 14:30

Koszt uczestnictw a
479,70 zł (w t ym 89,70 zł tj.23% Vat) 
390 zł (gdy przeznaczono środki 
publiczne zgodnie z ustawą Vat

Cena szkolenia obejmuje
autorskie materiały szkoleniowe w formie 
elektronicznej
certyfikat potwierdzający uczestnictwo 
w szkoleniu, przesyłany drogą elektroniczną

Nowelizacja Polskiego Ładu od 1 lipca 2022r.
Wszelkich informacji związanych ze szkoleniem udzielamy pod numerem telefonu 42 617 00 78

11  MAJA 2022 lub 22 MAJA 2022 




