Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zakład pracy jako podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych za 2018 r. oraz projektowane zmiany na 2019 r.
Lublin, 24.01.2019 r.
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Omówienie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r.
Instytucja płatnika - definicja oraz podstawowe przepisy. Podatkowe rozliczenie przychodu ze stosunku
pracy (m.in. definicja wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, obowiązki płatnika – pobór zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych, nadpłata wynagrodzenia, opodatkowanie wynagrodzenia
wypłaconego zaliczkowo, koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek).
Zasady obliczania zaliczek pracownikom otrzymującym świadczenia niepieniężne ( m.in. określenie
wartości nagrody rzeczowej przekazanej pracownikowi) oraz rozliczenie odszkodowań wypłacanych
pracownikom.
Rola oświadczeń podatnika (pracownika) składanych płatnikowi (pracodawcy) w zakresie podatku
dochodowego od wynagrodzeń i innych świadczeń.
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika i na rzecz pracownika (m.in. świadczenia
z zakresu bhp, okulary oraz soczewki kontaktowe, telefon, mieszkanie, internet, opieka medyczna,
zapomogi, wycieczki, prezenty, pomoc materialna, dofinansowania, świadczenia pracodawcy na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, udostępnienie sali gimnastycznej , basenu –
w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów)
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów
– wybrane zagadnienia m.in. wsparcie finansowe ze środków ZFŚS od kilku pracodawców, nowe
wykładnie i interpretacje w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Zasady opodatkowania przychodów z umów zleceń, o dzieło – pobieranie zaliczek w ciągu roku,
ustalanie kosztów, opodatkowanie zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy.
Umowy zlecenia w tym pomiędzy osobami prywatnymi i do 200 zł.(m,in. zasady opodatkowania
wynagrodzenia z umowy zlecenia płatnego według stawki godzinowej).
Świadczenia na rzecz byłych pracowników (m.in. wypłata zaległego wynagrodzenia, wypłata
trzynastki, wypłata zadośćuczynienia byłemu pracownikowi, wypłata wynagrodzenia chorobowego
po ustaniu zatrudnienia, zapomogi – zasady opodatkowania)
Świadczenia pracodawcy na rzecz emerytów i rencistów, członków rodzin emerytów (wypłata
odprawy emerytalnej, prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę, pomoc finansowa dla
emeryta będącego w ciężkiej sytuacji materialnej, wydanie bonów emerytowi, wycieczka dla emeryta
i członków jego rodziny).
Należności i świadczenia dokonane po śmierci pracownika osobom uprawnionym do renty rodzinnej
i spadkobiercom.
Zasady wystawiania informacji PIT-11 oraz przesyłania do urzędu skarbowego (w formie
elektronicznej lub papierowej) .
Stypendia wypłacane przez szkoły i jednostki samorządu terytorialnego - nowelizacja ustawy PIT
w zakresie stypendiów i innych świadczeń dla uczniów i studentów.
Opodatkowanie kwot i świadczeń wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych
i obywatelskich – informacja PIT-R.
Opodatkowanie przychodów sołtysów i osób pełniących obowiązki w Gminnych Komisjach
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opodatkowanie przychodów sędziów (ekwiwalenty sędziowskie).
Wybrane zagadnienia z zakresu zwolnień przedmiotowych (wygrane w grach, konkursach,
ekwiwalenty pieniężne)

18. Przychody z innych źródeł (PIT-8C) – m.in. omówienie: czy na gminie ciąży obowiązek poboru
podatku z tytułu dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, czy umorzone lub przedawnione zaległości
są przychodem podatkowym.
19. Zasady korygowania błędów powstałych w trakcie wypełniania obowiązków płatnika:
-zasady korygowania zobowiązania skutkujące obowiązkiem dokonania wpłaty
-zasady korygowania zobowiązania skutkujące powstaniem nadpłaty
-nienależne potrącenie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów
20. Wzory druków, oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w 2018 r. w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
21. Odpowiedzialność płatnika - konsekwencje niedopełnienia obowiązków przez płatnika.

22. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Wykładowca

Absolwentka ekonomii UMCS oraz studiów podyplomowych w zakresie
rachunkowości (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Wieloletni
trener w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Długoletni pracownik urzędów skarbowych, obecnie zatrudniona w dziale
kontroli podatkowej Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin
24 stycznia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)
ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)
Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 18 stycznia 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zakład pracy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.
Lublin, 24.01.2019 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

