Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax: 12 292 64 84, tel. kom.: 694 488 035, szkolenie@meetingfactory.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Przygotowanie do finansowego zamknięcia roku 2018.
Sprawozdanie finansowe, zeznanie podatkowe CIT – 8
oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej po
zmianach prawa i orzecznictwa
PROWADZĄCA:

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym "Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej"

PROGRAM SZKOLENIA
1. Dowody źródłowe wspólnoty w działalności wspólnoty oraz zasady, metody prowadzenia
ewidencji rachunkowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2. Standardy rozrachunków z różnych tytułów w warunkach działania wspólnoty, po zmianie
prawa i orzecznictwa.
3. Co nie może być kosztem zarządu?
4. Przykładowe operacje księgowe. Kontrola obrotów i sald w trakcie roku obrachunkowego.
5. Specyfika i podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej.
6. Prawidłowość sprawozdania finansowego a podmiot odpowiedzialny.
7. Zamykanie kont na moment bilansowy. Zamknięcie wstępne i jego skutki.
8. Wzór sprawozdania finansowego (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa dla
właścicieli).
9. Zatwierdzenie sprawozdania i jego skutki
9.1. Treść uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
9.2. Skutki uchylenia uchwały w spr. zatwierdzenia .
9.3 Jak i kiedy korygować sprawozdanie finansowe? Skutki korekty. Korekta dla celów rachunkowych i podatkowych?
9.4. Zdarzenia i operacje, które wystąpiły przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu.
10. Wynik finansowy za rok obrachunkowy i jego rozliczanie. Aspekty prawne, księgowe i finansowe rozliczeń.
11. Rozrachunki publiczno-prawne i zmiany w podatkach:
a) w podatku dochodowym;
b) w podatku VAT;
c) w Ordynacji podatkowej.
12. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.
13. Czy księgowa z firmy zarządzającej może ponosić odpowiedzialność karną z mocy prawa
za uszczuplenie podatków przez wspólnotę?

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

WARSZAWA – 22 października 2018 r.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER, ul. Towarowa 22
CENA SZKOLENIA

590 PLN brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem )

Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax: 12 292 64 84, tel. kom.: 694 488 035, www.meetingfactory.pl

Przygotowanie do finansowego zamknięcia roku 2018 – Warszawa 22.10, godz. 10.0016.00
Nazwa firmy (dane jak do faktury):..................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................................
NIP:.....................................................................tel.:...........................................................................................
fax.:.....................................................................e-mail:.....................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

STANOWISKO

Tel. kontaktowy

1.
2

MIEJSCE I TERMIN
WARSZAWA – 22 października 2018 r.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER, ul. Towarowa 22
kwota:

□ 590 zł brutto za osobę x liczba osób .......... = ................. zł
(cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty,
przerwy kawowe, lunch, indywidualne konsultacje z ekspertem)

suma:

................. PLN; słownie ............................................................................

należność:
(osoba zgłaszająca należność zobowiązuje się przekazać na konto
Meeting Factory Szkolenia sp. z o.
o.)

Nest Bank 61 2530 0008 2097 1042 7978 0001
w tytule przelewu proszę wpisać:

WA2210

* UWAGA: Sprzedawca zwolniony podmiotowo z VAT na podst. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
WARUNKI UCZESTNICTWA:
■ przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia ■ przesłanie zgłoszenia udziału w
szkoleniu stanowi zgodę na wystawienie faktury i zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za szkolenie ■
wpłata na konto Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o. należności za uczestnictwo przed szkoleniem ■
brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału ■ rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 7
dni przed seminarium wyłącznie w formie pisemnej
■ Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia ilość
uczestników. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona
■ Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki płatności oraz uczestnictwa w szkoleniu organizowanym
przez Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o. ■ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych celem przeprowadzenia szkolenia (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych).

S

...........................................

...........................................

(pieczątka firmowa osoby zgłaszającej)

(data i czytelny podpis)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: 694 488 035
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, tel./fax: 12 292 64 84

