Środki trwałe KSR Nr 11 - ujęcie
podatkowe i rachunkowe - zmiany
2019.
Usługa archiwalna
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

2019/08/08/21308/440814

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

2019-09-10

Termin zakończenia
usługi

2019-09-10

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-08

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-09

Maksymalna liczba uczestników

12

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 uzyskanie 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

Elżbieta Nałęcz

E-mail

enalecz@akkonline.pl

Telefon

601 950 841

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu ustalania ceny nabycia środka trwałego w aspekcie
KSR 11 i prawa podatkowego, kosztu wytworzenia środka trwałego, ulepszenie środka trwałego a
remonty, amortyzacji środków trwałych, zbycie środka trwałego, kosztami samochodu w firmie,
prezentacji i ujawniania informacji wg KSR i ustawy o rachunkowości - zmiany od 1.01.2019 r.
Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązujących zasad standardu
rachunkowości KSR 11 -Środki trwałe prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe . Uczestnik
nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji
zawodowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Krajowy Standard Rachunkowości NR 11 ŚRODKI TRWAŁE – a podatek dochodowy od osób prawnych (z
uwzględnieniem zmian w podatku od 1 stycznia 2019 r.)
I. Podstawowe definicje
1. Cel i zakres standardu, data wejścia w życie
2. Pojęcie środków trwałych i warunki uznania za środek trwały
3. Obiekt inwentarzowy i numery inwentarzowe
4. Podział obiektów na sieciowe i zbiorcze
5. Czipy, oprogramowanie
6. Części dodatkowe, części peryferyjne i części składowe a prawo podatkowe

7.

Istotna pozostałość

II. Ustalanie ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR 11 i prawa podatkowego
1. Środki trwałe pochodzące z zakupu
2. Cena nabycia przedmiotu leasingu w leasingu finansowym
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów (najnowsze interpretacje)4. Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego – w KSR i pdop
5. Naliczenie kosztów na dzień oddania do użytku
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego
Warunki uznania wydatku za koszty kreujące wartość początkową środka trwałego
Moment rozpoczęcia budowy
Koszty utrzymywania środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy
Koszty likwidacji środków trwałych w związku z procesem produkcji
Koszty rozruchu
Koszty finansowania zewnętrznego
Zużycie narzędzi i środków trwałych w procesie inwestycyjnym
Inne koszty
Rozliczenie kosztów

IV.

Inwestycje zaniechane – skutki podatkowe, ujęcie w księgach

V.
1.
2.
3.

Ulepszenie środka trwałego a remonty – prawo budowlane, KSR 11, UoR
Wyjaśnienie różnic między ulepszeniem a remontem
Rodzaje remontów wg KSR 11 i ich ujęcie
Remonty kapitalne – skutki podatkowe w najnowszych interpretacjach

VI. Amortyzacja środków trwałych
1.
Możliwość ustalenia różnych okresów ekonomicznej użyteczności dla części dodatkowych,
peryferyjnych, składowych wg KSR 11
2. Ustalenie kwoty podlegającej amortyzacji – skutki w pdop
3. Metody i stawki amortyzacji wg KSR 11 i wg pdop
4. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych, czy tylko?
5. Odpisy amortyzacyjne a podatek dochodowy
5.1. Stawki amortyzacyjne a okres ekonomicznej użyteczności
5.2. Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zbycie środka trwałego wg KSR 11, i prawa podatkowego
Zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych
Sprzedaż środka trwałego
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego
Kradzież i niedobory środka trwałego
Odłączenie i przyłączenie części dodatkowej i peryferyjnej
Likwidacja środka trwałego, w tym odzyskanie części
Przekwalifikowanie środków do i z nieruchomości inwestycyjnych

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Samochód w firmie – koszty w przykładach
Opłaty za wynajem samochodu
Ubezpieczenie samochody
Koszty eksploatacyjne
Leasing samochodu
Samochód pracownika wykorzystwanay na potrzeby podróży służbowej

IX. Prezentacja i ujawnianie informacji wg KSR 11 i ustawy o rachunkowości
1. Dokumentacja środka trwałego
2. Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym
3. Inwentaryzacja środków trwałych
X.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia pozyskał wiedzę z zakresu ustalania ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR
11 i prawa podatkowego, kosztu wytworzenia środka trwałego, ulepszenie środka trwałego a remonty,
amortyzacji środków trwałych, zbycie środka trwałego, kosztami samochodu w ﬁrmie, Prezentacji i
ujawniania informacji wg KSR 11 i ustawy o rachunkowości.
Uczestnik umie po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązujących zasad standardu
rachunkowości KSR 11 -Środki trwałe prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe .
Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji
zawodowych.

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i
podatkowych, księgowych, głównych księgowych.

Informacje dodatkowe
Zajęcia obejmują 6 godzin lekcyjnych.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

harmonogram wg założonego programu
Środki trwałe KSR Nr 11 - ujęcie
podatkowe i rachunkowe - zmiany 2019

Data
realizacji
zajęć
2019-0910

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

14:30

5:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Obszar specjalizacji

Specjalizuje się w problematyce rachunkowości .

Doświadczenie zawodowe

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała
także audyty podatkowe i rachunkowe, udziela
konsultacji oraz zajmuje sie pisaniem opinii
podatkowych. W polu zainteresowania autorki są
zbieżności i różnice między prawem bilansowym i
podatkowym.autorką ponad dwustu artykułów
zakresu rachunkowości, podatków i
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Jej artykuły były wydawane m.in. w
„Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy
Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz
tego w jej dorobku są publikacje książkowe m.in.
książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków
i uprawnień głównego księgowego”.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami
dla głównych księgowych, które łączą w sobie
elementy rachunkowe i podatkowe.

Wykształcenie

wyższe , mgr ekonomii Szkoły Głównej
Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia
podyplomowe doradcy podatkowego

Lokalizacja usługi
Adres:
Stefana Żeromskiego 23
65-211 Zielona Góra, woj. lubuskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie odbędzie się w Hotelu CITY
BUTIQUE

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

