STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN
DORZECZA BZURY
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./fax (46) 837 53 20, tel. (46) 838 12 54, 535 416 648
e-mail: spigdb@bzura.pl www.bzura.pl

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
od godz.
8.30
godz. 9.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/ SERWIS KAWOWY*
OTWARCIE SZKOLENIA
I.

PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ NIEODPŁATNYCH A KONIECZNOŚĆ USTALENIA
PRZYCHODU PRACOWNIKA, ZLECENIOBIORCY, W TYM: sfinansowanie przez
pracodawcę biletów komunikacji miejskiej, bezpłatne przejazdy taksówką,
opłacenie zakwaterowania, posiłków dla pracowników, zapewnienie miejsc
parkingowych, polisy ubezpieczeniowe obejmujące leczenie za granicą,
samochód służbowy do celów prywatnych.

II.

ZWOLNIENIA PODATKOWE – WYBRANE PROBLEMY:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe, wprowadzone ustawą
z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
wyższe limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty
do wypoczynku), zakres zwolnienia a świadczenia wypłacone przed
31 marca.
2. Wydatki na dokształcanie pracownika zleceniobiorcy menedżera –
omówienie zwolnienia w oparciu o korzystne interpretacje organów
podatkowych.
3. Odszkodowanie a rekompensata – kiedy zastosować zwolnienie z PIT?
4. PIT dla młodych w roku 2020 – omówienie wybranych problemów.
5. Nowe regulacje dotyczące oddelegowania pracowników a podróże
służbowe – obowiązki płatnika związane z rozliczaniem podróży służbowych
pracowników i osób niebędących pracownikami.
6. Zwolnienia z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł
a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.

9.00-14.00

III.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA, W TYM:

1. Wydłużony termin wpłaty zaliczek PIT przez płatników, którzy ponieśli
negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, a PIT 4R.
2. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez byłego pracodawcę.
3. Zasady opodatkowania przychodu pracownika w związku z uczestnictwem
w Pracowniczych Planach Kapitałowych.
4. Podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna spowodowana
stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
5. Kwota zmniejszająca podatek, drugi próg podatkowy a rozliczenie ze
współmałżonkiem – omówienie problematycznych zagadnień.
6. Opodatkowanie sprzedaży premiowej – praktyczne przykłady.
7. Wygrana w konkursie a zwolnienie z PIT – zasady opodatkowania wygranych
uzyskiwany przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą.
IV.
godz. 14.00

PYTANIA UCZESTNIKÓW, DYSKUSJA.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia

