Akademia Specjalisty rachunkowości
podatkowej, kurs z przygotowaniem
do zawodu doradcy podatkowego
zgodnie z kodem zawodu 241105
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/06/14/13089/180511

Cena netto

2 870,00 zł

Cena brutto

2 870,00 zł

Cena netto za godzinę

23,72 zł

Cena brutto za
godzinę

23,72

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

121

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-01-12

Termin zakończenia
usługi

2019-05-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-06-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-12-31

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość
Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

B&K - Doradztwo i Szkolenia dla
biznesu sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Grażyna Boryń

E-mail

szkolenia@bkszkolenia.pl

Telefon

577127550

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów
prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków
dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej. Realizacja
założonego celu odbywać się będzie poprzez rozwiązywanie licznych przykładów, sporządzanie
deklaracji podatkowych i ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Po
ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego
obowiązującego w Polsce, - umie samodzielnie prowadzić ewidencję i wyliczać podstawę do
opodatkowania oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i
realizację zadań związanych z pracą specjalisty w zakresie rachunkowości podatkowej, - ma
umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Na zakończenie
kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje do
specyfikacji kodu zawodu Specjalista.ds rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105).

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Blok I Rachunkowość (28 h, 4 dni po 7 godz. lekcyjnych)
1. Nowoczesna organizacja rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zasady ewidencji
bilansowej oraz ujęcie podatkowe – rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, środki trwałe w
budowie, wartości niematerialne i prawne.

2. Inwestycje długoterminowe. Leasing w ujęciu prawa bilansowego i KSR.
3. Zasady ewidencji bilansowej – aktywa obrotowe (zapasy, rozrachunki), kapitały zobowiązania).
4. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe. Podział i
rozliczenie wyniku finansowego.
5. Odroczony podatek dochodowy (wartość podatkowa aktywów i pasywów, ustalanie aktywów z
tytułu podatku odroczonego i tworzenie rezerw na podatek dochodowy, ewidencja księgowa i
ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym.
6. Sprawozdanie finansowe – Bilans i informacja dodatkowa do bilansu – zasady sporządzania
sprawozdania i wyceny składników majątkowych, procedury i czynności związane z zamknięciem
okresów księgowych. Rachunek zysków i strat.
Blok II Podatki (91 h, 13 dni po 7 godz. lekcyjnych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

System podatkowy w Polsce – zagadnienia wspólne systemu podatkowego
Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi
Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym
Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli
podatkowej i czynności sprawdzających
Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne
Prawo karno-skarbowe
Ordynacja podatkowa
Podatek od osób fizycznych PIT
Podatek od osób pranych CIT
Podatek od towarów i usług VAT
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem kursu jest poznanie aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa
podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych,
prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej. Realizacja założonego celu odbywać
się będzie poprzez rozwiązywanie licznych przykładów, sporządzanie deklaracji podatkowych i ewidencji
zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie
egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwaliﬁkacje do specyﬁkacji kodu zawodu Specjalista.ds
rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105).

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do głównych księgowych, dyrektorów ﬁnansowych oraz pracowników działów
ﬁnansowych i księgowości a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza
niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych
działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i
usług – VAT, kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT oraz podatków dochodowych niezbędne
dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach
omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Generalnego
Dyrektora Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Materiały dydaktyczne

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie
zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków,
angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i
techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
9.oo-10.3o wykład 90 minut - 2 godz.lekcyjne
10.3o-10.45 przerwa 15 minut
10.45-13.oo wykład 90 minut - 3 godz.lekcyjne
13.oo-13.3o przerwa 15 minut
13.3o-15.oo wykład 90 minut - 2 godz.lekcyjne
godzin

= 7 godzin lekcyjnych co daje 6

Informacje dodatkowe
Szanowni Państwo
Nasza ﬁrma oferuje organizację tego i pozostałych doﬁnansowanych szkoleń także w formule
zamkniętej. Można zamówić takie szkolenie, wtedy dostosujemy je do konkretnych życzeń i potrzeb
Waszych i waszej ﬁrmy. Zapraszamy do wspólnego tworzenia rozwiązań najbardziej Wam pasujących i
potrzebnych, służymy wsparciem merytorycznym i eksperckim.
W związku z faktem że nasze szkolenia mogą być doﬁnansowane ze środków UE, informujemy, że
istnieje możliwość przeprowadzenia wizytacji wybranej usługi rozwojowej przez Administratora Bazy
Usług Rozwojowych (tj. PARP lub upoważnionego wykonawcy) lub przeprowadzenia monitoringu usługi
przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (usługi rozwojowe realizowane z
dofinansowaniem).

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Rachunkowość

2019-01-12

09:00

15:00

6:00

2

Podatki i prawo
podatkowe

2019-01-13

09:00

15:00

6:00

3

Podatki i prawo
podatkowe

2019-01-25

14:00

20:00

6:00

4

Podatki i prawo
podatkowe

2019-01-26

09:00

15:00

6:00

5

Podatki i prawo
podatkowe

2019-02-09

09:00

15:00

6:00

6

Podatki i prawo
podatkowe

2019-02-10

09:00

15:00

6:00

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

7

Podatki i prawo
podatkowe

2019-02-22

14:00

20:00

6:00

8

Rachunkowość

2019-02-23

09:00

15:00

6:00

9

Podatki i prawo
podatkowe

2019-03-09

09:00

15:00

6:00

10

Podatki i prawo
podatkowe

2019-03-10

09:00

15:00

6:00

11

Rachunkowość

2019-03-30

09:00

15:00

6:00

12

Podatki i prawo
podatkowe

2019-03-31

09:00

15:00

6:00

13

Rachunkowość

2019-04-06

09:00

15:00

6:00

14

Podatki i prawo
podatkowe

2019-04-07

09:00

15:00

6:00

15

Podatki i prawo
podatkowe

2019-05-11

09:00

15:00

6:00

16

Podatki i prawo
podatkowe

2019-05-12

09:00

15:00

6:00

17

Podatki i prawo
podatkowe

2019-05-24

14:00

20:00

6:00

18

EGZAMIN

2019-05-25

09:00

11:00

2:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Michał Gabrysiak

Obszar specjalizacji

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek
doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej
Czwórki”). Posiada wieloletnie doświadczenie w
stosowaniu polskiego i międzynarodowego
prawa podatkowego. Specjalizuje się w
zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze
szczególnych uwzględnieniem specyfiki
funkcjonowania sektora finansów publicznych.
Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT
dla podmiotów należących do sektora finansów
publicznych. Autor licznych publikacji
przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy
pozycjach wydawnictwa Presscom.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Aleksander Gniłka

Obszar specjalizacji

Doradca podatkowy, wspólnik i założyciel Tax
Support Center Sp. z o.o. absolwent Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Posiada wieloletnie
doświadczenie w stosowaniu polskiego i
międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków
dochodowych od osób prawnych i fizycznych,
ubezpieczeń społecznych i problematyce cen
transferowych. Wcześniej pracownik
międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner
oraz szef działu podatku dochodowego od osób
prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor
kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa
podatkowego (Grupa wydawnicza Infor,
Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz
autor i współautor kilku pozycji książkowych.
Wykładowca na studiach podyplomowych
„Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace”.
Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów
SKwP, PTE, KIP.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Anna Kropielnicka

Obszar specjalizacji

Od 1992 zajmuje się działalnością dydaktyczną i
szkoleniową najpierw jako asystent Katedry
Finansów i Rachunkowości, a później jako
wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w
Polsce. Jest praktykującym głównym księgowym
w dużej spółce akcyjnej, wcześniej właścicielka
biura rachunkowego, posiada świadectwo
kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Wiejska 24a
58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
CENTRUM EDUKACYJNE B&K

Warunki logistyczne:

