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Szkolenie online:
Potrącenia z wynagrodzenia i obowiązki działów kadrowych wobec komorników w
2022 r

Terminy i miejsce:
Program
1. Obowiązki pracodawcy związane z wszczęciem egzekucji z wynagrodzenia za pracę;
obowiązki informacyjne pracodawcy - przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika;
sankcje wobec pracodawcy;
zatrudnienie pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu;
ustanie zatrudnienia a kontynuacja zajęcia wynagrodzenia za pracę;
obowiązkowe potrącenia w przypadku śmierci pracownika;

2. Pojęcie wynagrodzenia dla celów egzekucji
wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji,
dokonywanie potrąceń z innych świadczeń przysługujących pracownikowi;

3. Metodyka dokonywania potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę – na praktycznych przykładach
kolejność i granice potrąceń;
kwoty wolne od potrąceń w 2022 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Polski Ład;
kwoty wolne od potraceń dla pracowników korzystających z nowych zwolnień od podatku;
zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych;
potrącenia w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca;
potrącenia w przypadku zmiany wymiaru etatu;
potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej;

4. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – obowiązki pracodawcy.

Prelegenci
Barbara Tomaszewska
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej.

Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń.
W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw
kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty
praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i
związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania
komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i
zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.
Autor komentarza do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę
i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).
Kontakt w sprawie szkolenia:

