
 

PODATEK PIT ZA 2022 ROK I PLANOWANE ZMIANY W TYM 
ZAKRESIE OD 2023 ROKU 

 

Zapraszamy na zajęcia, na których kompleksowo omówimy zmiany w rozliczaniu podatku PIT przez 
pracodawców za 2022 r. i planowane zmiany obowiązujące od 2023 r. Na zajęciach przedstawimy 
praktyczne problemy związane ze zmianami w zakresie rozliczania podatku PIT. Szkolenie będzie 
prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami.  

 

 Poznanie uregulowań prawnych i podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian. 
 Nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe rozliczanie podatku PIT. 
 Omówienie nowego formularza PIT – 11 oraz przedstawienie pozostałych druków składanych za 

2022 r. 
 Przedstawienie nowego druku PIT-2, który zacznie obowiązywać od 2023 r. 
 Omówienie rozliczenia rocznego za 2022 r. składanego w 2023 r. w kontekście zasad rozliczenia 

Polskim Ładem. 
 Zajęcia charakteryzują się praktycznym podejściem do trudności i są w dużej mierze oparte 

na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności. 
 

 
1. Omówienie nowego formularza PIT – 11 w odniesieniu do zmian wprowadzonych Polskim Ładem: 

 Rozliczenie osób w wieku powyżej 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety). 
 Emeryci korzystający ze zwolnienia z opodatkowania. 
 Ukończenie wieku emerytalnego w 2022 r. a wypełnienie formularza PIT-11. 
 Nowe ulgi obowiązujące od 2022 r.: ulga dla powracających z zagranicy, ulga 4+ a PIT-11. 
 Wykazywanie zasiłku macierzyńskiego dla osób korzystających z ulg podatkowych. 
 Składka zdrowotna wykazywana w PIT-11 – zasady wypełniania. 
 Składka członkowska wpłacana na rzecz związków zawodowych a dane w PIT-11. 
 Składka na rzecz związków zawodowych opłacana przez pracownika – czy wykazujemy w PIT-11? 
 Wypełnianie druku dla niektórych grup podatników, w tym dla obywateli z Ukrainy, 

zleceniobiorców. 
2. Pozostałe druki składane za 2022 r.: 

 IFT-1R oraz IFT-3R – w jakich przypadkach druk jest składany? 
 Zeznania roczne: PIT-4R i PIT-8R – wykazywanie danych. 
 Wynagrodzenie płatnika – wykazywanie w drukach rozliczeniowych z uwzględnieniem zmiany 

wysokości od lipca 2022 r. 
 Formularz ORD-W dla kogo? 
 Załączniki do zeznań. 
 Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych. 
 Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym 

podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy. 



3. Nowy druk PIT-2 obowiązujący od 2023 r.– zasady wypełniania: 
 Kwota wolna od podatku: 300,00 lub 150,00 lub 100,00 – kiedy i jak stosować? 
 Zasady wskazywania kwoty wolnej w przypadku stosowania art. 42e.  
 Oświadczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko. 
 Oświadczenie o stosowaniu ulg podatkowych. 
 Jak liczyć 4-letni okres stosowania ulgi dla powracających z zagranicy. 
 Wybór podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. 
 Rezygnacja z ulgi dla młodych. 
 Rezygnacja z kosztów podatkowych. 
 Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo możliwość? 
 Zmiany PIT-2 składane w trakcie roku. 
 Złożone oświadczenia i druki w latach poprzednich a nowy formularz – czy trzeba aktualizować? 

4. Rozliczenia roczne za 2022 r. składane w 2023 r. Zmienione zasady rozliczeń Polskim Ładem: 
 Pojęcie „hipotetycznego podatku dochodowego” – co oznacza? 
 Rozliczenie roczne według zasad obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r. – co 

się opłaca? 
 Nadpłata lub niedopłata podatku PIT a zaliczki na podatek dochodowy wykazywane w PIT-11. 
 Rozliczanie wspólne z małżonkiem. 
 Rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem – przywrócenie w trakcie roku możliwości a rozliczenie 

roczne. 
 Korzystanie z ulg podatkowych w zeznaniach rocznych przez podatników. 
 Odliczenia od dochodu i od podatku – nowe uregulowania obowiązujące za 2022 r., w tym zmiany 

w uldze rehabilitacyjnej, nowa ulga na związki zawodowe, na remont nieruchomości zabytkowej. 
 Rozliczenie składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – na czym polega 

korekta roczna? 
5. Zmiany w trakcie 2022 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe:  

 Zmian w zakresie rozliczania PPK. 
 Zmiana diety z 30,00 zł. na 38,00 zł. 
 Przychód podatkowy za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych. 
 Danina solidarnościowa – jak i kiedy wyliczana. 
 Zmiany wprowadzone ustawą Polskim Ładem nr 3 dotyczące podatku PIT, w tym: rezygnacja 

z kosztów podatkowych w trakcie roku, funkcjonowanie e-Urzędu skarbowego i e-PUE. 
6. Dyskusja z uczestnikami. 

pracownicy działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Podatek PIT za 2022 rok i planowane zmiany w tym zakresie od 2023 roku 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
7 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-14:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia 
ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 29 
barbara.tekien@okst.pl; szkolenia@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………………..… 
 

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do 2 grudnia 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


