Wykorzystanie ulgi B plus R oraz
Innovation Box w praktyce - aspekty
podatkowe i bilansowe
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

2019/08/20/10949/444634

Cena netto

370,00 zł

Cena brutto

370,00 zł

Cena netto za godzinę

46,25 zł

Cena brutto za
godzinę

46,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-04

Termin zakończenia
usługi

2019-09-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-04

Maksymalna liczba uczestników

36

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 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

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Krakowie

Osoba do kontaktu

Katarzyna Więcek

E-mail

szkolenia@krakow.skwp.pl

Telefon

126320910

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające
potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz
rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu
wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00. Rozpoczęcie:
godzina 9.00

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1
1.

Definicja prac B+R:

a) Czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?

b) Kto może prowadzić prace B+R?

c) Jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

2.

Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja:

a) Koszty pracownicze
b) Materiały i surowce

3.

Zasady odliczenia:

a) Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
b) Zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu

c) Zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty
4.

System ewidencji i dokumentacji prac B+R:

a) Ewidencja księgowa (polityka rachunkowości, ZPK, ujęcie księgowe prac B+R)
b) Dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.)

c) Dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy
obowiązków, karty stanowiskowe itp.)
5.

Procedura wdrożenia ulgi B+R:

a) Ocena opłacalności
b) Wdrożenie ulgi B+R

c) Bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R
d) Rozwój prac B+R

6. Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach.
7.

Innovation Box:

a) Czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej?
b) Jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?

8. Dyskusja i pytania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
fektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Grupa docelowa
Celem kursu jest poszerzenie kwaliﬁkacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę

ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i
znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.
Rozpoczęcie: godzina 9.00

Informacje dodatkowe
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z
dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632).

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wykorzystanie ulgi B plus R oraz
Innovation Box w praktyce - aspekty
podatkowe i bilansowe

Data
realizacji
zajęć
2019-0904

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Patryk Prus Patryk Prus

Obszar specjalizacji

Wykładowca

Doświadczenie zawodowe

prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202).
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
związane z prawem podatkowym. Wieloletni
pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu
skarbowego, izby administracji skarbowej oraz
Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik
mianowany służby cywilnej. Posiada zdany
egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli
skarbowej. Absolwent studiów doktoranckich w
Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i
Doktorów Prawa Podatkowego. Członek zarządu
Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu
prawa podatkowego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12202).
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
związane z prawem podatkowym. Wieloletni
pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu
skarbowego, izby administracji skarbowej oraz
Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik
mianowany służby cywilnej. Posiada zdany
egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli
skarbowej. Absolwent studiów doktoranckich w
Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i
Doktorów Prawa Podatkowego. Członek zarządu
Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu
prawa podatkowego.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
kazimierza wielkiego 19
30-074 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

