Rozliczenia podatkowe w spółce z o.o.
spółce komandytowej
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

2019/02/12/21308/303371

Cena netto

449,00 zł

Cena brutto

552,27 zł

Cena netto za godzinę

74,83 zł

Cena brutto za
godzinę

92,05

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-19

Termin zakończenia
usługi

2019-02-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-15

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

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

AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR
KONRAD TAGOWSKI

Osoba do kontaktu

Leszek Tagowski

E-mail

LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie odnosi się do zagadnień problematycznych w zakresie rozliczeń w spółce komandytowej,
wypłat zysków dla wspólników, zatrudniania pracowników, przekształcenia spółki z o.o. w
komandytową i konsekwencji z tym związanych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Istota spółki komandytowej i spółki z o.o. spółki komandytowej ( różnice, podobieństwa, podstawy
prawne tworzenia)
2. Zalety i wady obu form prowadzenia działalności:
- formy opodatkowania
- formy prowadzenia księgowości
- odpowiedzialność wobec osób trzecich
- spłata zobowiązań podatkowych wspólników przez spółkę
3. Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki z o. o, w komandytową, jak wygląda proces
przekształcenia ?
4. Przychody i koszty w spółkach osobowych:
- przychody spółki, a przychody wspólników
- definicja kosztów i zasady ich rozliczania
5. Katalog negatywny kosztów, wybrane przypadki:
- środki trwałe w ewidencji spółek wartość początkowa i ograniczenia kosztów
- zbywanie przedmiotu wkładu
- wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
- koszty pracy własnej wspólników, ich małżonków i małoletnich dzieci

- pożyczka udzielona przez wspólnika
6. Podział przychodów, kosztów i dochodów spółki między wspólników:
- zasady podziału
- przychody poszczególnych wspólników
- zmniejszenie udziałów w spółce i skutki podatkowe
- sprzedaż praw do udziału w zyskach w spółce osobowej
7. Ubezpieczenia społeczne i zatrudnienie wspólników w spółce komandytowej, jakie są ograniczenia
ustawowe?
8. Podatek dochodowy w spółce z o.o. spółce komandytowej – opodatkowanie wspólników jeśli są
osobami fizycznymi / osobami prawnymi
9. PCC w spółce z o.o. spółce komandytowej, kiedy spółka jest podatnikiem PCC na przykładach
10.Księgi rachunkowe spółki z o.o. , jak ujmować w nich wpływy ze spółki komandytowej.
11.Księgi rachunkowe w spółce z o.o. spółce komandytowej. Wpływ zmian wprowadzonych 1 stycznia
2018 r.
12.Dopłaty do kapitałów w spółce komandytowej i w spółce zoo
13.Spółka komandytowa w roli płatnika , za co odpowiada spółka a za co wspólnicy?
14.Kiedy reguły podziału zysków w spółce komandytowej wymagają utworzenia dokumentacji
wyjaśniającej rynkowe zasady tego podziału, czego dotyczy ta dokumentacja w spółce osobowej
15.Spółki osobowe z jednoczesnym udziałem wspólników będących osobami fizycznymi i prawnymi - ich
specyfika
16.Wspólnik spółki osobowej
będący osobą ﬁzyczną i prowadzący inne formy działalności
gospodarczej:
- sumowanie przychodów i kosztów
- podatek liniowy i ogólne zasady opodatkowania
- ryczałt od przychodów w jednej spółce, a podatek liniowy w drugiej - czy jest to możliwe
17.Rozwiązanie spółki, wystąpienie wspólnika, wymiana wspólników:
- otrzymane środki pieniężne u odchodzącego wspólnika
- otrzymane wierzytelności u odchodzącego wspólnika
- koszty rozliczane w momencie wystąpienia
- co nie stanowi przychodu w momencie wystąpienia
- rozliczanie przychodów z tytułu otrzymanych składników majątku, koszty jego zbycia, zwolnienia
- wniesienie otrzymanych składników majątku do spółki osobowej
18.Wybrane orzeczenia Sądów Administracyjnych
dochodowych

z roku 2017 i 2018 dotyczące podatków

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Przybliżenie zagadnień związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, rozliczeń

podatkowych w spółce komandytowej, zakresu odpowiedzialności i ryzyk.

Grupa docelowa
Księgowi ,dyrektorzy ﬁnansowi, specjaliści działów ﬁnansowo-księgowych, komórek zajmujących się
wyliczaniem zobowiązań podatkowych, kadra menedżerska

Informacje dodatkowe
https://akkonline.pl/szkolenie-budzet,11322,rozliczenia-podatkowe-w-spolce-z-oo-spolcekomandytowej.html

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Rozliczenia podatkowe w spółce z
o.o. spółce komandytowej

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-02-19

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Mirela Chomont

Obszar specjalizacji

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w
zagadnieniach dotyczących podatku od towarów
i usług, podatku od nieruchomości, podatków
dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa
cywilnego i podatkowego, optymalizacji
podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w
licznych postępowaniach podatkowych i
kontrolach przed organami podatkowymi i celno –
skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w
sporach przed Sądami Administracyjnymi.
Posiada doświadczenie w sporządzaniu
dokumentacji cen transferowych.

Doświadczenie zawodowe

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były
pracownik organów administracji skarbowej,
członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony
trener i autorka szkoleń. Członek komisji do
spraw karnych skarbowych Krajowej Izby
Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z
wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na
kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna
przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w
największych kancelariach prawnych Pomorza
Zachodniego oraz firmach audytorsko –
księgowych obsługując klientów indywidualnych,
podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora
finansów publicznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 3 lata na rynku szkoleń.

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Gdańska 14
85-006
Bydgoszcz,
pomorskie

Warunki logistyczne:
woj.

kujawsko-

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie odbędzie się w Hotelu Focus.

