KPIR

SZKOLENIE KPIR | Ryczałt | Karta podatkowa.
Co się zmieni w rozliczaniu działalności gospodarczych?
Trochę teorii i praktyki. Które zmiany zostaną ujęte w systemie Raks?
Szkolenie skierowane dla pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
Tematyka
Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat zmian, które zostaną wprowadzone od 1
stycznia 2022 roku w tzw. Polskim Ładzie. Zwrócimy uwagę w jaki sposób prawidłowo naliczyć
składkę zdrowotnej dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, ryczałcie czy też
podatku liniowym, porozmawiamy o nowych deklaracjach ZUS oraz innych zmianach podatkowych
objętych ustawą.
Na szkoleniu zaprezentujemy temat przede wszystkim od praktycznego wyliczenia na przykładach,
tak żeby uczestnik umiał samodzielnie zastosować powyższe zmiany w praktyce.
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pracujących w biurach rachunkowych.
Zakres
Na szkoleniu poruszone zostaną między innymi następujące tematy:
•

Wyliczenie składki zdrowotnej od 2022 roku na przykładach.

•

Likwidacja możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

•

Deklaracje ZUS – zmiany treści, terminów

•

Zmiana kwoty wolnej od podatku

•

Ulga dla klasy średniej w działalności gospodarczej

•

Zmiana wysokości progu podatkowego

• Zmiany w rozliczeniu kartą podatkową
• Nowe stawki ryczałtu
• Zmiany w zasadach raportowania
Forma
Wykład uzupełniony o praktyczne przykłady pokazane na programie RAKS.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.
Szacowany czas – 1,5 godziny (z przerwą).
Cena promocyjna – 190 zł netto przy opłaceniu szkolenia do 12.01.2022 r.
Cena regularna – 290 zł netto przy opłaceniu szkolenia po 12.01.2022 r.
Warunki zmiany terminu lub rezygnacji
Zmiana terminu szkolenia możliwa jest przynajmniej na 5 dni robocze przed szkoleniemwymagana jest forma mailowa. Zmiana jest możliwa jeśli organizator dysponuje wolnymi miejscami
na wybrany nowy termin.
Po dokonaniu płatności za szkolenie rezygnacja nie jest możliwa.
W przypadku nieobecności na szkoleniu wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
Terminy i rezerwacja miejsc: https://www.raks.pl/szkolenia/
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W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:
Dział Wsparcia Użytkownika
tel. 22 517 73 00
e-mail: wsparcie@raks.pl
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