Spółka z o.o. spółka komandytowa aspekty prawne, podatkowe,
rachunkowe.
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

2020/02/13/21308/530738

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

2020-03-05

Termin zakończenia
usługi

2020-03-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-04

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna 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

Leszek Tagowski

E-mail

LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL

Telefon

601 950 841

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia rachunkowości w sp. z o.o.
komandytowych. Uczestnik pozyska umiejętności w zakresie rozliczania dochodów wspólników ,
rachunkowości spółki z o.o. Spółka komandytowa w szczególności prowadzenia ewidencji bilansowej
i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z
zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
I. Opodatkowanie dochodów wspólników
1. Funkcjonowanie spółki z o.o. Spółki Komandytowej (aspekt prawny, odpowiedzialność, zarządzanie i
reprezentacja)
2. Formy opodatkowania Wspólników– wybór
3. Różne źródła dochodów komplementariusza
4. Składki ZUS – obowiązki wobec ZUS
II. Rachunkowość spółki z o.o. Spółki komandytowej - najważniejsze problemy w ewidencji bilansowej i
podatkowej
1.
Sposób prowadzenia ksiąg na potrzeby prawa bilansowego, podatkowego i rozliczeń ze
wspólnikami, przekroje w ewidencji
2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu i wytworzenia, ewidencja problemy
podatkowe

3. Różnice kursowe – aspekt podatkowy
3.1 Skutki wyboru metody rozliczania różnic kursowych
3.2. Różnice kursowe rozpoznawalne i nierozpoznawalne podatkowo w świetle art. 15a updop
3.3. Rozliczanie delegacji zagranicznych – różnice kursowe, ewidencja
4. Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
4.1. Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów
4.2. Usługi wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
4.2.1. Wzór EBITDA w najnowszych interpretacjach podatkowych – jego zastosowanie
4.2.2. Jakie koszty zalicza się do kosztów finansowania dłużnego – najnowsze interpretacje
5. Wydatki w delegacjach krajowych i zagranicznych – najważniejsze zagadnieniai
6. Pożyczka udzielona przez komandytariusza – skutki podatkowe, ewidencja
7. Rozrachunki ze wspólnikami – skutki podatkowe, ewidencja
7.1. Zaliczki (rodzaje)
7.2. Zmniejszenie wkładu wspólnika – skutki podatkowe
8. Data powstania przychodu
9. Ustalenie udziału w zysku i dochodu do opodatkowania u Wspólników (osoby ﬁzycznej i osoby
prawnej)
III. Sprawozdanie finansowe
1. Wycena na moment bilansowy aktywów i pasywów
1.1. Ewidencja rachunkowa
1.2. Podatek odroczony
1.3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
2. Ustalenie wyniku finansowego i podział zysków
3. Zaliczki wspólników z tytułu podatku
4.
Przychody i koszty podatkowe, podstawa opodatkowania i podatek w spółce z o.o. będącej
komplementariuszem
5. Obowiązki odnośnie sprawozdania finansowego kierownika spółki z o.o. spółki komandytowej
6. Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu udziału w zysku, stracie– aspekt bilansowy i podatkowy
7. Dochody z zysku wspólników – aspekt podatkowy, formy rozliczenia
8. Konsekwencje nie złożenia sprawozdania finansowego.
VI. Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem szkolenia było zdobycie wiedzy w zakresie opodatkowania dochodów wspólników ,
rachunkowości spółki z o.o. komandytowa w szczególności prowadzenia ewidencji bilansowej i
podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych.
Uczestnik pozyskał
umiejętności w zakresie rozliczania podatków i ewidencji księgowej w
jednostkach o tej formie własności.
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 i dyrektorów ﬁnansowych, jak też potencjalnych
wspólników spółki komandytowej.

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

harmonogram wg
programu

2020-03-05

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Genowefa Kawecka - Siuzdak

Obszar specjalizacji

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na
tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe
doradcy podatkowego. Ponadto jest 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 dorobu są publikacje
książkowe m.in. książka „Zakres
odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień
głównego księgowego”.

Doświadczenie zawodowe

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała
także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała
konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii
podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się
szkoleniami dla głównych księgowych,
księgowych, które łączą w sobie elementy
rachunkowe i podatkowe. W polu
zainteresowania autorki są zbieżności i różnice
między prawem bilansowym i podatkowym. Te
zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia
wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji
wykładów, które są prowadzone praktycznie, w
oparciu o przepisy, interpretacje organów
podatkowych, orzecznictwo sądowe, także
protokoły pokontrolne Regionalnych Izb
Obrachunkowych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 20 lat na rynku szkoleń

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
marsz. Józefa Piłsudskiego 88
50-017 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie
odbędzie
się
w
Europejskim.

Warunki logistyczne:

Hotelu

