Kontrakty długoterminowe - koszty i
przychody usług budowlanych
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

2020/02/27/21308/536899

Cena netto

499,00 zł

Cena brutto

613,77 zł

Cena netto za godzinę

83,17 zł

Cena brutto za
godzinę

102,30

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-07

Termin zakończenia
usługi

2020-04-07

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-06

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 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
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu ewidencji księgowej ustalania stopnia zaawansowania
usług długoterminowych i jego skutków podatkowych. Uczestnik będzie umiał po szkoleniu
samodzielnie i prawidłowo prowadzić ewidencję kontraktów długoterminowych w budow-nictwie.
Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia
predyspozycji zawodowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
I. Zasady ustalania przychodu (szacowania) dochodu z niezakończonych usług budowalnych
1. Uregulowania prawne
2. Charakterystyka umów o świadczenie usług budowlanych
3. Charakterystyka przychodów budowlanych
4. Sumy zatrzymane i kary umowne
5. Przychody z usług budowalnych w prawie podatkowym
6. Ustalanie ceny za usługę
6.1. Koszty powiększone o narzut zysku (tzw. koszt plus)
6.2. Ryczałt
7. Straty związane z wykonaniem usługi objętej umową
8. Aneksy do umowy
9. Ewidencja przychodów z usług długoterminowych w prawie podatkowym

10. Faktury częściowe w prawie podatkowym, ewidencja, ujęcie w księgach
11. Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
11.1. Data powstania przychodu
11.2. Odbiór końcowy
II. Zasady ustalania kosztów niezakończonych usług budowlanych
1. Co obejmują koszty budowy?
2. Jakie koszty nie kreują kosztów usług budowalnych?
3. Ustalanie kosztów niezakończonych usług budowlanych
4. Przewidywane straty na kontrakcie
5. Ewidencja rzeczywistych kosztów wytworzenia usług
III. Stopień zaawansowania robót - prawo bilansowe
1. Zasady ujmowania przychodów i kosztów w prawie bilansowym
2. Ustalenie stopnia zaawansowania robót – metody
2.1. Metoda obmiaru prac
2.2. Metoda kosztowa
2.3. Liczba przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usług
2.4. Udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych
kosztach wykonania usługi
3. Wycena kontraktów długoterminowych na moment bilansowy w przykładach
3.1. Brak możliwości wiarygodnego stopnia zaawansowania niezakończonej usług
3.2. Brak możliwości ustalenia całkowitego kosztu wykonania
4. Rezerwy i odpis na podatek odroczony
5. Prezentacja niezakończonej usługi budowlanej w sprawozdaniu finansowym
IV. Podsumowanie i dyskusja
1. Interpretacje podatkowe odnośnie kosztów
2. Dyskusja

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia pozyskał wiedzę z zakresu ewidencji księgowej ustalania stopnia zaawansowania
usług długoterminowych i jego skutków podatkowych.
Uczestnik umie po szkoleniu samodzielnie
długoterminowych w budownictwie.

i prawidłowo

prowadzić

ewidencję

kontraktów

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 oraz służb inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe
https://akkonline.pl/szkolenie,14169,kontrakty-dlugoterminowe-koszty-i-przychody-uslugbudowlanych.html

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Harmonogram wg
programu

2020-04-07

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:
al. Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie
odbędzie
się
w
konferencyjnym.

centrum

Warunki logistyczne:

