
  

 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych

 i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT,

ZUS

Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych

przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych

podróży służbowych pracowników jak i podróży osób niebędących pracownikami w 2021 r. Podczas szkolenia

omówione zostaną także zagadnienia związane z rozliczeniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych

pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych

2. Definicja podróży służbowej.

3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

11. Rozliczanie podróży służbowych.

12. Podróże osób nie będących pracownikami.
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13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.

14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z

uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r.

16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa

klasyfikacja.

17. Podatek u źródła a podróże służbowe

18. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

19. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

20. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.

21. Podróż służbowa a oddelegowanie.

22. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

23. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

24. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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