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OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT W 2022 ROKU 

POLSKI ŁAD  

 

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ONLINE: 

OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT W 2022 ROKU – POLSKI ŁAD 

11 STYCZNIA 2022 W GODZINACH 10.00 – 14.00 

 

ABY UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ONLINE WYSTARCZY PRZEGLĄDARKA STRON WWW 

 NIE POTRZEBA SPECJALNYCH PROGRAMÓW ORAZ  KAMERY !!! 

UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W SZKOLENIU „NA ŻYWO” 

 

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

DR PAWEŁ GRZYBOWSKI – doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie 

podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie 

podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych 

z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej 

 

Od 1 stycznia 2022 r. urzędnicy zajmujący się realizacja obowiązków płatnika PIT będą obowiązani działać 

na nowych zasadach.  

 

Wśród zmian podatkowych znajdują się takie, które istotnie zmodyfikują sposób wyliczania i poboru 

zaliczek na podatek, a także składki zdrowotnej. Nowy porządek prawny wymagać będzie dostosowania 

dotychczasowych reguł postępowania.  

 

Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych 

z omawianą nowelizacją.  

 

W ramach szkolenia przedstawiony zostanie przyszły stan prawny oraz zaprezentowane zostaną praktyczne 

przykłady realizacji obowiązków płatników. Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znajdą się kluczowe dla 

płatników zmiany jak m.in.: 

 

 Nowa skala podatkowa 
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 Zmiana kwoty wolnej od podatku 

 Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin 

wielodzietnych) 

 Nowe ulgi podatkowe (klasa średnia) 

 Wpływ likwidacji dotychczasowych ulg na sposób obliczania podatku (zaliczki na podatek) 

 Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej 

 

Wszystkie zagadnienia zostaną na szkoleniu przedstawione z perspektywy celu nowelizacji oraz jej praktycznego 

wpływu na zmianę dotychczasowych procedur.  

 

 

Szkolenie w założeniu pozwolić ma na sformułowanie wielu odpowiedzi na pytania kluczowe z punku 

widzenia nowej rzeczywistości.  

 

Wśród nich znajdą się: 

 

• Jak zmienia się schemat kalkulacji składki zdrowotnej pracownika oraz zleceniobiorcy? 

• Czy nowe reguły kalkulacji zaliczek dotyczą wyłącznie pracowników? 

• Czy w przypadku nowych zwolnień podatkowych obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wymaga 

kalkulacji hipotetycznej ulgi dla pracownika? 

• Czy likwidacja odliczenia składki zdrowotnej dotyczyć będzie także zleceniobiorców?  

• Czy likwidacja odliczenia składki zdrowotnej rodzić będzie koszty po stronie pracodawcy? 

• Jakich modyfikacji wymagać będą dotychczasowe systemy kadrowo-płacowe? 

• Czy wszyscy podatnicy będą mieć prawo do stosowania zwiększonej kwoty wolnej od podatku? 

• Czy brak degresywności kwoty wolnej wpłynie na sposób obliczania zaliczki PIT? 

• Jak naliczać pracownikowi kwotę wolną od podatku w ujęciu miesięcznym?   

• W stosunku do jakich przychodów zastosowanie znajdzie ulga dla tzw. klasy średniej?  

• Czy ulga dla tzw. klasy średniej obejmie wszystkie osoby w stosunku do których wykonywane są obowiązki 

płatnika? 

• Jaki jest sposób uwzględniania ulgi dla tzw. klasy średniej w trakcie roku na etapie poboru zaliczek? 

• Czy na potrzeby obliczenia ulgi należy zsumować wszystkie przychody podatnika osiągnięte w jednym 

miesiącu? 

• Czy ulga dla związkowców rozliczana jest na etapie miesięcznych zaliczek? 

• Czy zmiana przepisów zmodyfikuje oświadczenia składane pracodawcy? 

• Jakie oświadczenia pracodawca musi pozyskać?  

• Czy urząd będący płatnikiem powinien uwzględniać w poborze zaliczki PIT tzw. ulgę na powrót? 

• Przychodów z jakich źródeł będzie dotyczyć ulga na powrót? 
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• Co to jest rezydencja podatkowa i jak ją ustalić?  

• Jak weryfikować warunki ulgi na powrót? 

• Jak zastosować ulgę na powrót dla osoby poniżej 26 roku życia? 

• Jak wypełnić PIT-11 po nowelizacji? 

• Przychodów z jakich źródeł dotyczyć będzie ulga dla emerytów? 

• Jakie dokumenty zebrać musi pracodawca, aby zastosować na etapie zaliczek ulgę dla emerytów? 

• Czy decyzja uprawniająca do pobierania emerytury eliminuje zwolnienie? 

• Jak w praktyce uwzględnić w poborze zaliczek ulgę dla rodzin wielodzietnych? 

• Czy ulga dla rodzin wielodzietnych przysługuje każdemu rodzicowi nawet w przypadku wspólnego 

rozliczenia? 

• Jakie zwolnienie zastosować w przypadku gdy podatnik spełnia warunki więcej niż jednego?  

• Czy pracownicy korzystający ze zwolnień mają obowiązek opłacania składek ZUS? 

 

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA ONLINE: 

 

Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.  

Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie. 

Osoby, które zgłoszą się na szkolenie  

otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja. 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF. 

W trakcie trwania IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI - istnieje możliwość zadawania 

pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji. 

W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZE STNICTWA W SZKOLENIU 

ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.RISS.EDU.PL 

413,-/osoba* – cena PODSTAWOWA minus RABATY* 

* RABATY:  

9 zł - REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail 

6 zł - REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ - ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na   

                                                                                                                       wskazany adres mail 

* Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie 

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23% 

NAJPÓŹNIEJ NA TRZY DNI PRZED TERMINEM SZKOLENIA 

sekretariat@riss.edu.pl, Tel.: 690-949-091 

  ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT W 2022 ROKU – POLSKI ŁAD 

11 STYCZNIA 2022 W GODZINACH 10.00 – 14.00 

LP. IMIĘ I NAZWISKO (czytelnie) STANOWISKO OPŁATA ZA 1 OSOBĘ 

1.    

2.    

RAZEM:  

 
DATA ZGŁOSZENIA: 
 
 

 
NABYWCA: 

 ODBIORCA: 

   

 
 

  

 
ADRES: 

  
ADRES: 

   

 
 

  

   

NIP:  
 

 NIP: 

 
TELEFON: 
 

  
MAIL: 

ADRES MAIL PRZY REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE 
PAPIEROWEJ: 
 
 

 ADRES MAIL PRZY REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA  
W FORMIE PAPIEROWEJ: 
 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres email.   

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu na dwa dni robocze przed terminem szkolenia urząd ponosi 100% kosztów. 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez RISS jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. 

c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami.          

 

                                  

                       Podpis osoby upoważnionej 
 
 

 

http://www.riss.edu.pl/

