Zakład pracy jako płatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2017r. aktualne problemy oraz zmiany na 2018 r.;
Danuta Selwa
Program:
1. Instytucja płatnika definicja oraz podstawowe przepisy.
2. Podatkowe rozliczenie przychodu ze stosunku pracy (obowiązki

płatnika – pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych).

3. Zasady obliczania zaliczek pracownikom otrzymującym świadczenia
niepieniężne (m.in. określenie wartości nagrody rzeczowej przekazanej
pracownikowi).

Wykładowca:

Danuta
Selwa
- pracownik Urzędu
Skarbowego w Lublinie

Termin
i miejsce:
18 stycznia
2018 r. (Cz),
godz. 10:00,
Rzeszów,

4. Rola oświadczeń podatnika (pracownika) składanych płatnikowi
(pracodawcy) w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń
i innych świadczeń.

ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

5. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika i na rzecz
pracownika (m.in. okulary oraz soczewki kontaktowe, telefon, mieszkanie,

Cena:

internet, opieka medyczna, zapomogi, wycieczki, prezenty, zapomogi,
pomoc materialna, odszkodowania, dofinansowania, świadczenia
pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, sali
gimnastycznej , basenu- w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa
Finansów)

6. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników
(świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
opodatkowanie imprez integracyjnych, udostępnianie samochodów,
umorzone pożyczki) – wybrane zagadnienia, nowe wykładnie
i interpretacje w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

7. Zasady opodatkowania przychodów z umów zleceń, o dzieło, najmu,
dzierżawy, przychodów osób pełniących obowiązki społeczne
i obywatelskie, stypendia – pobieranie zaliczek w ciągu roku,
ustalanie kosztów.
8. Umowy zlecenia w tym pomiędzy osobami prywatnymi i do 200 zł.

(m.in. zasady opodatkowania wynagrodzenia z umowy zlecenia płatnego
według stawki godzinowej).

9. Świadczenia na rzecz byłych pracowników
10. Świadczenia pracodawcy na rzecz emerytów i rencistów, członków
rodzin emerytów (wypłata odprawy emerytalne, 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).

11. Należności i świadczenia dokonane po śmierci pracownika
12. Zasady wystawiania informacji PIT-11 oraz przesyłania do urzędu
skarbowego (w formie elektronicznej lub papierowej).
13.Stypendia wypłacane przez szkoły i jednostki samorządu

200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne
wymaga
potwierdzenia
przez BETAKOM

terytorialnego.
14. Opodatkowanie kwot i świadczeń wypłaconych z tytułu pełnienia
obowiązków społecznych i obywatelskich – informacja PIT-R.
15. Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umowy o praktykę
absolwencką.
16. Opodatkowanie przychodów sołtysów i osób pełniących obowiązki
w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17. Opodatkowanie przychodów sędziów (ekwiwalenty sędziowskie).
18. Wybrane zagadnienia z zakresu zwolnień przedmiotowych (wygrane
w grach, konkursach, ekwiwalenty pieniężne)

19. Przychody z innych źródeł (PIT-8C)
20. Obowiązki płatnika w przypadku należności wypłacanych osobom
zagranicznym.
21. 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
22. Wzory druków, oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
23. Odpowiedzialność płatnika -konsekwencje niedopełnienia
obowiązków przez płatnika.
24. Bieżące wyjaśnienia Min. Fin. w zakresie zwolnień podatkowych do
kwoty 380 zł rocznie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy PIT (Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych a Związki Zawodowe) - zakres wymiany
informacji.

25. Rada rodziców, związki zawodowe jako płatnik.
26. Pomoc przy zakupie wyprawki szkolnej – wpływ źródła
finansowania na opodatkowanie świadczenia.
27. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników.

