Moduł 13.2017.R.8 - Aktualizacja
wiedzy z zakresu prawa podatkowego
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

2019/08/23/12471/446107

Cena netto

380,00 zł

Cena brutto

380,00 zł

Cena netto za godzinę

47,50 zł

Cena brutto za
godzinę

47,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-29

Termin zakończenia
usługi

2019-11-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-26

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

Moduł 4.2017.A.16 - Dokumentacja
rewizyjna z badania sprawozdań
finansowych przedmiotem kontroli
przeprowadzanej przez kontrolerów
Krajowej Komisji Nadzoru; Moduł
13.2017.AR.8 - Aktualizacja wiedzy z
zakresu prawa podatkowego; Moduł
27.2019.A.16 - Wykorzystanie procedur
analitycznych w procesie badania
sprawozdań finansowych; Moduł
28.2019.AR.8 - Kodeks spółek handlowych
dla biegłych i księgowych

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 Olsztynie

Osoba do kontaktu

Katarzyna Goś Emilia
Kokorniak

E-mail

biuro@olsztyn.skwp.pl

Telefon

89 527 90 50

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: • Nabycie wiedzy z zakresu zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku
CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze. • Zdobycie
umiejętności umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów
ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa
podatkowego na sprawozdanie finansowe. • Zdobycie umiejętności umożliwiających biegłemu
rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego
przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego, • Nabycie umiejętności
samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Szkolenie zaprojektowane zostało na 8 godzin: 4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku
rewizja finansowa.
Zmiany w przepisach prawa podatkowego w 2019 r. i ich wpływ na proces rewizji
sprawozdań finansowych
1. Zmiany w Ordynacji podatkowej
1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
2. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania
3. Modyfikacja ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i wprowadzenie procedury
cofnięcia skutków unikania opodatkowania
4. Ograniczenia w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
5. Inne zmiany w Ordynacji podatkowej
1. Inne zmiany
1. Modyfikacja obowiązków informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup
kapitałowych
2. Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych
2. Nowelizacje podatku VAT, w roku 2019 i na początku roku 2020 – zmiany w
transakcjach krajowych
1. Bony i ulga na złe długi (ustawa z dn. 22 listopada 2018 r.) – 1 stycznia 2019 r.
2. Kasy fiskalne, w tym kasy online (ustawa z 15 marca 2019 r.) - 1 maja 2019 r.
3. Faktury do paragonów tylko jeśli na paragonie wpisano NIP nabywcy (ustawa z 4 lipca 2019 r.) – 1
stycznia 2020 r.
4. Zmiany uszczelniające pobór podatku VAT (ustawa z 4 lipca 2019 r.) – 1 września 2019 r.
5. Biała lista podatników VAT (ustawa z 12 kwietnia 2019 r.) – 1 września 2019 r. /1 stycznia
2020 r.
6. Split payment obowiązkowy (ustawa z 9 sierpnia 2019 r. )– 1 listopada 2019 r./ 1 stycznia
2020 r.
7. Matryca stawek (ustawa z 9 sierpnia 2019r.) – 1 listopada 2019 r./1 kwietnia 2020 r.
8. Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK V_DEK (ustawa z 4 lipca 2019 r.) – 1 kwietnia 2020r. dla
dużych firm/ 1 lipca 2020 r. dla pozostałych przedsiębiorców
9. Szybkie ulepszenie VAT - zmiany w rozliczaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji
towarowych (projekt ustawy z 11 czerwca 2019r.) – 1 stycznia 2020r.
1. Zmiany w podatkach dochodowych – 6 ustaw wprowadzających zmiany w
rozliczeniach CIT oraz PIT
1. Samochody – nowe zasady w zakresie kosztów amortyzacji, ubezpieczenia, leasingu i
eksploatacji
2. Podatek od przychodów z budynków w przykładach praktycznych
3. Nowy system poboru podatku u źródła i wprowadzenie szczególnej instytucji jego zwrotu
4. Kopie certyfikatów rezydencji.
5. Dokumentacje podatkowe – ogólna prezentacja zmian oraz ocena wpływu na sposób
prowadzenia ksiąg rachunkowych.
6. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
7. Danina solidarnościowa.
1. Test wiedzy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik po ukończeniu szkolenia posiada wiedzę która przełoży się na praktyczną umiejętność
biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów
prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie ﬁnansowe.
Uzyskana wiedza umożliwi biegłemu rewidentowi identyﬁkowanie potencjalnych ryzyk związanych z
brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego. Uczestnik
po szkoleniu ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej
oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Grupa docelowa
Biegli Rewidenci oraz osoby kształcące w kieunku zdobycia tytułu biegłego rewidenta.

Materiały dydaktyczne
Podatki 2019 – najważniejsze zmiany
Autor: Praca zbiorowa
Wydawca: SKwP

Informacje dodatkowe
W celu zgłoszenia się na szkolenie należy obowiązkowo wypełnić załączony formularz
zgłoszeniowy i podpisany przesłać do naszej siedziby:
skan: biuro@olsztyn.skwp.pl;
pocztą tradycyjną: ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

* Liczba godzin w harmonogramie podana jest w godzinach zegarowych, natomiast liczba godzin usługi
podana jest w godzinach lekcyjnych.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZAMKNIĘCIA REKRUTACJI Z UWAGI NA
OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC USTALONĄ INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO RODZAJU SZKOLENIA
OBLIGATORYJNEGO PRZEZ POLSKĄ IZBĘ BIEGŁYCH REWIDENTÓW !!!

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

wykład

2019-11-29

08:30

15:00

6:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Mazurkiewicz

Obszar specjalizacji

rachunkowość, finanse, podatki

Doświadczenie zawodowe

biegły rewident, wykładowca na obszarze całej
Polski

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wykładowca od 2006r. z zakresu finansów,
rachunkowości i podatków

Wykształcenie

magister inżynier

Lokalizacja usługi
Adres:
Michała Kajki 10/12
10-547
Olsztyn,
mazurskie

Warunki logistyczne:
woj.

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
II piętro

warmińsko-

