Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT zerowy dla młodych od 1 sierpnia 2019 r., obniżenie stawki podatku PIT z
18 do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników

Lublin, 14.10.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie 2019 r.
1. Likwidacja podatku PIT dla młodych od 01 sierpnia 2019 r.
• zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do
ukończenia 26 roku życia (limity kwotowe przychodów w 2019 i 2020 r.), warunki stosowania
zwolnienia, nowe zasady odliczania kosztów uzyskania w tym 50%.
2. Uchwalone zmiany od 1 stycznia 2020 r.:
• pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
• oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia
3. Projektowane zmiany od 1 października 2019 r. - obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc,
podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników
II. Utrwalenie wiedzy dotyczącej obowiązków płatnika.
1. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika i na rzecz pracownika (m.in. okulary oraz
soczewki kontaktowe, telefon, mieszkanie, internet, opieka medyczna, zapomogi, wycieczki,
prezenty, zapomogi, pomoc materialna, odszkodowania, dofinansowania, świadczenia
pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, sali gimnastycznej, basenunowe wyjaśnienia Min. Fin.)
2. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników (świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do wycieczek, imprezy integracyjne,
udostępnianie samochodów, umorzone pożyczki) – wybrane zagadnienia, najnowsze interpretacje
3. Świadczenia na rzecz byłych pracowników
4. Świadczenia pracodawcy na rzecz emerytów i rencistów, członków rodzin emerytów
5. Obowiązki płatników w przypadku śmierci pracownika (wypłata wynagrodzenia po śmierci
pracownika)
6. Opodatkowanie kwot i świadczeń wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i
obywatelskich – informacja PIT-R
7. Opodatkowanie przychodów sołtysów i osób pełniących obowiązki w Gminnych Komisjach
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Wybrane zagadnienia z zakresu zwolnień przedmiotowych (wygrane w grach, konkursach,
ekwiwalenty pieniężne)
9. Odpowiedzialność płatnika - konsekwencje niedopełnienia obowiązków przez płatnika
10. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników

Osoba do kontaktu

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.

Agnieszka Skwarzyńska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wykładowca

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

Termin
14 października 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
320 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 zgłoszonej 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 7 października 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
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
Lublin, 14.10.2019 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

