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Szkolenie online:
Składka zdrowotna właścicieli

Terminy i miejsce:
Program
Co zostanie omówione podczas szkolenia?

1. Zasady i podstawy opłacania składki zdrowotnej:
osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i osób z nimi współpracujących

2. Różnice pomiędzy podstawą wg definicji podatkowych a ZUS:
inwentura przy prowadzeniu KPiR czy przychody zwolnione od podatku przy pełnej księgowości (dotacje,
subwencje, dopłaty czy inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków zgodnie
z art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
straty, ulga na złe długi,
zasady i wysokość odliczeń składek społecznych

Program szkolenia:

1. Korekty podstaw → roczne, miesięczne, przypisy ZUS, czyli kiedy przedsiębiorcy będą finansować budżet do lipca
kolejnego roku,
2. Przychody i koszty podczas zawieszenia działalności a podstawa wymiaru składek,
3. Nowe (i istniejące) możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.
4. Spory o te same kwestie w sądach administracyjnych i cywilnych, czyli ordynacja podatkowa to świat równoległy dla
ZUS,
5. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy a Polski Ład
zaniżenie podstawy wymiaru opłacania składek
czy na pewno brak konsekwencji dla przedsiębiorcy dzięki zmianom przepisów?
6. Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Analiza problemów

czy zwolnienie umorzonej części subwencji PFR 1.0/2.0 trzeba będzie ująć w podstawie opłacania składki
zdrowotnej?
czy jest obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej (ewentualnie wraz z raportami imiennymi) po likwidacji
działalności czy po okresie zawieszenia? A może dopłata roczna ?
8. Czy zapłacona składka zdrowotna, nieodliczalna od 01.01.2022, jest KUP?

Prelegenci
Izabela Leśniewska
Doradca Podatkowy (nr wpisu 07463) zatrudniony w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Spółka Doradztwa
Podatkowego
Specjalistka od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, autorka artykułów na stronie prawo.pl,
ekspertka w Rzeczpospolitej.
Kontakt w sprawie szkolenia:

