Szkolenie autorskie
„OBNIŻANIE KOSZTÓW PRACY - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZEŃ,
ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK, KORZYSTNE ZAPISY W PRAWIE PODATKOWYM”
Szkolenie skierowane do:
Osób zajmujących się: kadrami i płacami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kierowaniem pracą
innych, oraz do wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie
formalnoprawnych aspektów podatkowo-składkowych dot. wynagrodzeń dla zatrudnianych osób.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które już zajmują się w pracy tematyką objętą szkoleniem
oraz osoby, które zamierzają prowadzić sprawy objęte tematyką szkolenia (posiadające podstawową
wiedzę z zakresu objętego szkoleniem).
Zapewniamy skrypt i kalkulatory podczas szkolenia.
Prowadzący
Krzysztof Żukowski - trener-wykładowca z zakresu: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, płace,
bhp. Autor kilkunastu książek z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Agnieszka Wesołowska – trener, coach ACC ICF. Specjalizacja – life coaching, biznes coaching (finanse,
zarządzanie zasobami ludzkimi).
Tematy zajęć (szkolenie trzydniowe):
I. PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK OD PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ
PRACOWNIKÓW
I ZLECENIOBIORCÓW, CZYLI KIEDY I OD CZEGO NALEŻY PŁACIĆ SKŁADKI. ZBIEGI
TYTUŁÓW
UBEZPIECZEŃ.
1. Składki na ubezpieczenia społeczne
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3. Składki na Fundusz Pracy
4. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
5. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
6. Ćwiczenia – obliczanie składek i rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczeń.
II. OGRANICZENIE ROCZNEJ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE
I RENTOWE.
1. Obliczanie składek od miesiąca przekroczenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
2. Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa wynagrodzeń
po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek.
3. Ćwiczenia – obliczanie składek przy przekroczeniu rocznego ograniczenia.
III. OBNIŻANIE KOSZTÓW ZATRUDNIANIA. WYŁĄCZENIA Z OSKŁADKOWANIA
NIEKTÓRYCH
PRZYCHODOW PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW
1. Zwolnienie z oskładkowania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
2. Zasady konstruowania składników wynagrodzenia w celu obniżenia kosztów
zatrudniania.
3. Jakie warunki należy spełnić aby składnik wynagrodzenia mógł być uznany za zwolniony
od składek
ZUS.
4. Omówienie wyłączeń niektórych przychodów z podstawy wymiaru składek na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów.

5. Kiedy ZUS będzie mógł zakwestionować zwolnienie ze składek ZUS; pozorność,
obejście prawa,
naruszenie zasad współżycia społecznego.
6. Ćwiczenia – analiza składnika pod kątem: zwolniony-nie zwolniony ze składek,
rozpoznawanie
wystąpienia pozorności, obejścia prawa i naruszenia zasad współżycia społecznego.
IV. OPODATKOWANIE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ.
1. Definicja przychodu
2. Jakie kryteria należy spełnić aby składnik wynagrodzenia mógł być uznany za zwolniony
od podatku
dochodowego.
3. Omówienie przychodów zwolnionych od podatku dochodowego.
4. Kiedy organy podatkowe będą mogły zakwestionować zwolnienie przychodu od podatku
dochodowego.
5. Jak się zabezpieczyć przed podatkiem od towarów i usług przy umowach zlecenie i o
dzieło.
6. Ćwiczenia - obliczanie zaliczki na podatek, analiza składnika pod kątem: zwolniony-nie
zwolniony z
podatku dochodowego, formułowanie postanowień umów cywilnoprawnych pod kątem
podatku
VAT i zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Uczestnicy dowiedzą się kiedy i od czego należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz
Emerytur Pomostowych oraz jak rozstrzygać zbiegi tytułów ubezpieczeń.
Uczestnicy dowiedzą się jakie składniki są zwolnione ze składek ZUS, dokładnie zostaną omówione
elementy, które muszą zaistnieć aby przychód był zwolniony ze składek.
Uczestnicy dowiedzą się jak należy obliczać składki ZUS, również w przypadku
przekroczenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek oraz w jaki sposób zwrócić
ubezpieczonemu nadpłacone składki ZUS, poznają zasady wliczania do podstawy wymiaru
świadczeń w razie choroby i macierzyństwa wynagrodzeń po przekroczeniu rocznej podstawy
wymiaru składek
Uczestnicy dowiedzą się jakie przychody są zwolnione od podatku dochodowego oraz nauczą się
obliczać zaliczki na podatek dochodowy. Ćwiczenia praktyczne – rozwiązanie złożonego przykładu
na obliczanie składek i zaliczki na podatek.
Metoda szkolenia:
Ø Wykład i dyskusje
Ø Ćwiczenia i gry grupowe
Ø Studia przypadków
Ø Symulacje
Ø Dyskusje moderowane
Czas trwania:
3 dni - dzień szkoleniowy - 7 godzin szkolenia plus dwie godziny warsztatu minimalizującego stres.

