KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH
TEPIS
zaprasza na webinarium pt.

Polski Ład – informacje dla tłumaczy
Termin:
20.12.2021 (poniedziałek), godz. 18.00 – 20.00
Miejsce:
Platforma ClickMeeting

Treści szkolenia:

Zapraszamy na webinarium poświęcone planowanym zmianom w ustawach
podatkowych, które będą miały bezpośredni wpływ również na tłumaczy.
Przedmiotem webinarium będą między innymi kwestie:
1. składki zdrowotnej - jako dodatkowego obciążenia publicznoprawnego osób
prowadzących działalność gospodarczą i pracowników
2. zmian w obszarze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3. nowelizacji regulacji odnoszących się do najmu prywatnego
4. innych praktycznych zagadnień dotyczących prawa podatkowego
pozostających w bezpośrednim związku z wykonywaniem zawodu tłumacza.
Webinarium poprowadzi pani Monika Markisz, radca prawny i doradca
podatkowy. Po przedstawieniu zmian zaplanowaliśmy czas na zadawanie
pytań. Do 15.12.2021 r. można także przesyłać pytania do pani Markisz na
adres: tepis@tepis.org.pl
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Biuro Rady Naczelnej ● ul. E. Plater 25 lok. 44 ● 00-688 Warszawa
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Ponieważ bardzo szanujemy naszych Członków, którzy pamiętają o opłacaniu
składek, chcielibyśmy Państwu podziękować i zaprosić na bezpłatny udział
w tym webinarium. Dla pozostałych Osób, także niezrzeszonych, cena wynosi
100 zł.
Zgłoszenia prosimy kierować do 15.12.2021 r. na adres: tepis@tepis.org.pl z
dopiskiem: Polski Ład/20.12.2021.
Kwestie organizacyjne:
1. Biuro PT TEPIS potwierdza rejestrację dla zgłoszonych Uczestników.
2. Webinaria odbywają się na platformie ClickMeeting. Przypominamy, że
Uczestnicy rejestrują się samodzielnie na stronie
https://pttepis.clickmeeting.com/ Biuro PT TEPIS potwierdza rejestracje
po zaksięgowaniu wpłat na rachunku lub na podstawie potwierdzeń
przelewu. Po potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium. Jest
to wiadomość automatyczna z platformy. Uwaga: brak wiadomości z
linkiem należy zgłosić najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres
tepis@tepis.org.pl
3. Webinarium nie będzie nagrywane.
4. Osoby uczestniczące odpłatnie prosimy o przekazywanie kwoty 100 zł
na (nowe!) konto PT TEPIS:
mbank 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027.
5. Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy
zastrzegają sobie prawa autorskie do udostępnianych tekstów i innych
materiałów. Uczestnicy, zapisując się na szkolenie, zobowiązują się do
nienagrywania szkolenia (dźwięk lub/i obraz), a także do
niepublikowania i nieudostępniania materiałów szkoleniowych oraz
nagrań osobom trzecim.
Webinarium organizowane na zasadach non profit
Serdecznie zapraszamy!
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