Załącznik 1c
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W
ROZLICZENIACH Z PRACOWNIKAMI ZA 2018R 0RAZ ZMIANY W USTAWIE PIT OD
1 STYCZNIA 2019 ROKU.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w rozliczaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2018r. oraz zmianami w ustawie o PIT od 1 stycznia 2019 roku .
Uczestnicy szkolenia.
Szkolenie kierujemy do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych i posiadających
wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.
Program szkolenia.
I . Przygotowanie pracodawców/płatników do rozliczenia i udokumentowania wymiaru podatku
za 2018 rok.
1 . Omówienie zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018r. w tym;
a) Wynagrodzenia z umów o pracę , wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody,
b).świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane pracownikom ze środków pracodawcy ,( które
należy opodatkować , a które są zwolnione od podatku),
c) ZFŚS –świadczenia ponoszone na rzecz pracowników- sposób poprawnego dokumentowania
jako podstawa zwolnienia z opodatkowania,
d)podróże służbowe pracowników i innych osób w aspekcie przepisów ustawy
o PIT.
e)świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
f) katalog zwolnień od opodatkowania,
g) programy motywacyjne,
h)odliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń pracowników,
kosztów uzyskania od umów zlecenia , umów o dzieło oraz kosztów
uzyskania 50% dla określonych przepisami osób.
2 . Samochód własny lub służbowy wykorzystywany w zakładzie pracy dla celów prywatnych i
służbowych.
3. Opodatkowanie kontraktów menedżerskich – różnice w opodatkowaniu etatu
13 pkt.9 ustawy o pdof.

i na podstawie art.

4. Opodatkowanie wynagrodzeń członków Zarządu, Rad Nadzorczych , Komisji Rewizyjnych –
zasada sporządzania informacji PIT- 11
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II. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych w rozliczeniu za 2018r
1 . Skrócony termin wysyłki do urzędu skarbowego informacji podatkowych – termin do 31 stycznia
2019r (bez zmian dla podatnika).
2. Nowe wzory informacji podatkowych , PIT-11,(wykazujemy w niej stypendia do 3800zł dotychczas
w PIT 8C , nowa rubryka dla rolników wypłacających wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy
zbiorach) PIT-2, PIT-8C, PIT-R, PIT- 4R, PIT-8AR,( IFT-1, IFT-1R –termin wysyłki bez zmian).
3. Jak należy rozliczyć dochody nierezydentów , ze szczególnym zwróceniem uwagi na błędy jakie
popełniają płatnicy przy opodatkowaniu osób zagranicznych (PIT- 8AR,
IFT-1/IFT-1R z
uwzględnieniem certyfikatu rezydencji).
4. Nadpłata lub zaległość w składkach ZUS – wpływ na podatek dochodowy od osób fizycznych
III. Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 ROKU w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
IV. Ulga termomodernizacyjna jako nowa ulga podatkowa–zasady jej odliczenia w zeznaniu
rocznym.
V. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
grudzień 18 r.
Soszyńska Renata –autorka programu
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