Szkolenie z podatku
dochodowego CIT i PIT
z elementami rozliczeń
w związku z pandemią

Dlaczego to szkolenie jest dla Ciebie
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo księgowych firm, którym zależy
na odpowiednim zaksięgowaniu rozliczeń wydatków związanych z Pandemią Covid-19 oraz innych bieżących zagadnień ważnych w roku
podatkowym 2021. Pracownicy biur rachunkowych oraz przedstawiciele wolnych zawodów jak radcowie prawni, adwokaci i inni również
skorzystają na proponowanym szkoleniu w szczególności zagadnienia kosztów praw autorskich, rozliczenia samochodów służbowych
lub opodatkowania kontraktów managerskich.

Cel szkolenia:
Zmiany legislacyjne wynikające z pandemii Covid-19 wprowadziły sporo nowości. System pracy na odległość obecnie jest niemal codziennością,
a w wielu przedsiębiorstwach niemal nie istniał przed 2020 rokiem. Proponowane szkolenie rozjaśni Państwu wiele wątpliwości dotyczących
rozliczeń w aspekcie podatków dochodowych w zmiennej rzeczywistości. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia PPK, przychodów
zwolnionych od podatków dla pracowników poniżej 26 r.ż. czy zmian z umowy o pracę na współpracę i ryzyka z tym związane.
Szkolenie prowadzone przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów
podatkowych, która przekazuje wiedzę w sposób przystępny dla uczestników. W programie został ujęty czas na sesję pytań i odpowiedzi,
aby w możliwie największym stopniu uczestnicy skorzystali z wiedzy i doświadczenia prowadzącej oraz uzyskali odpowiedź na nurtujące
ich pytania.

Program szkolenia
1. Praca zdalna a podatek dochodowy w zakresie:
•

Podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

•

Zwrotów wydatków przez zakład pracy pracownikom za zakup krzesła i biurka do pracy na komputerze.

•

Ekwiwalentów dla pracowników za media np. Internet, zwiększonych wydatków za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie.

•

Najnowsze interpretacje w zakresie powyższych zagadnień.

2. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników, zleceniobiorców i współpracowników. Omówienie niejednolitej linii orzeczniczej
w zakresie kosztów podatkowych i przychodu.
3. Pracownicze programy kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym.
4. Ubezpieczenia grupowe dla pracowników i współpracowników.
5. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe.
6. Nieodpłatne świadczenia (testy na covid -19, maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice) związane z Covid 19,

m.in. dla pracowników, zleceniobiorców, managerów, emerytów.
7. Przychody zwolnione od podatku dla osób do 26 roku życia – wybrane problemy.
8. Koszty 50 % z praw autorskich – omówienie wybranych wątpliwości.

9. Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów –wybrane problemy.
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wybrane problemy podatkowe.
11. Samochód służbowy dla celów prywatnych - omówienie wybranych problemów.

12. Kontrakty managerskie - problematyka opodatkowania usług zarządczych.
13. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wybrane zagadnienia.
14. Sponsoring - najważniejsze kwestie poruszane w orzecznictwie sądów administracyjnych.
15. Ukryte umowy o pracę czy tzw. test przedsiębiorcy. Na co zwrócić uwagę?
16. Przejście z umowy o pracę na współpracę - największe zagrożenia.

17. Odpowiedzialność płatnika.
18. Ulga na złe długi w podatku dochodowym.
19. Spółka komandytowa jako podatnik podatku CIT.

20. Kary umowne i odszkodowania w związku z COVID.
21. Certyfikat rezydencji podatkowej w czasach pandemii.
22. Należyta staranność w podatku dochodowym.
23. Pytania i odpowiedzi.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na : https://wektorwiedzy.pl

