STOP sp. z o. o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Dwernickiego 4
45-049 Opole
www.stop.opole.pl

Szanowni Państwo
STOP sp. z o. o. wiodąca i doświadczona firma na rynku szkoleniowym województwa opolskiego,
posiadająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, podatków, zmian w przepisach,
realizująca z powodzeniem projekty współfinansowane z unii europejskiej ma przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu:

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011 i na rok 2012
Program
I. Zmiany w PIT wprowadzone w 2011 r.:
1) Zmiany od 4 kwietnia 2011 r.
a) nowe zwolnienie z tytułu dofinansowania z ZFŚS na opiekę nad dziećmi w żłobkach,
b) nowe zasady rozliczania i ustalania kosztów z tytułu umów zleceń zawartych miedzy osobami fizycznymi
2) Produkcja i sprzedaż wina przez rolnika jako przychód z innych źródeł (od 25 czerwca 2011 r.).
3) Zmiany od 1 lipca 2011 r. wywołane ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych:
a) zasady ustalania kosztów objęcia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową,
b) zmiany w rozliczaniu leasingu związane z możliwością zawierania tych umów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej,
c) rozszerzony katalog przypadków gdy przedsiębiorca sporządza wykaz składników majątku,
d) zbycie akcji (udziałów) otrzymanych w wyniku przekształcenia firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową,
e) wpis do CEIDG i informacje w nim zawarte dotyczące form opodatkowania.
II. Zmiany w PIT obowiązujące od 2012 r:
1) Zmiany wywołane ustawą o zmianie ustaw związanych z ubezpieczeniem społecznym:
a) nowe przykładowo wymienione przychody katalogu przychodów z innych źródeł,
b) nowe dwa zwolnienia związane z funduszami emerytalnymi,
c) odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat na IKE,
d) zmiany w ryczałtowych formach opodatkowania,
e) Nowi płatnicy podatku – instytucje wypłacające środki z IKE,
2) Zmiany w zakresie definicji samochodu osobowego (najistotniejsze wchodzą w życie w 2013 r.)
3) Rozliczanie różnic kursowych – zmiany.
Zajęcia poprowadzi: wieloletni pracownik Urzędu Skarbowego, praktyk, doświadczony trener i wykładowca na stałe
współpracujący z naszą firmą
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 250 zł/os. opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie
Miejsce szkolenia: Opole,
Termin: 26 stycznia 2012 r. w godz. od 900 do 1500
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 23.01.2012 na adres e-mail:
biuro@stop.opole.pl lub fax 77 453 07 07, tel. kontaktowy 77 544 50 01
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych, z powodu zbyt małej ilości
uczestników, o czym poinformuje zainteresowanych na trzy dni przed terminem szkolenia.
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
z poważaniem
Ryszard Wocial
doradca podatkowy
nr wpisu 07545

