PAKIET ANTYKRYZYSOWY 2020 zasady wsparcia przedsiębiorców w
zakresie dofinansowania wynagrodzeń
pracowników, utrzymania płatności,
zwolnień i odliczeń podatkowych,
wydłużenia obowiązków
sprawozdawczych i informatycznych FORMA ZDALNA
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników
usługa prowadzona w formie zdalnej

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/03/31/8353/550432

Cena netto

400,00 zł

Cena brutto

492,00 zł

Cena netto za godzinę

66,67 zł

Cena brutto za
godzinę

82,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-20

Termin zakończenia
usługi

2020-04-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-03-31

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-19

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

BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Marciniak

E-mail

agnieszka.marciniak@bdo.pl

Telefon

+48 12 378 69
51

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych założeń pakietu antykryzysowego, ze szczególnym
naciskiem na problematykę podatkową. Uczestnik pozna podstawowe zasady wsparcia
przedsiębiorców w związku z kryzysem wywołanym epidemią wirusa COVID-19. W procesie uczenia
się uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie dofinansowania wynagrodzeń
pracowników, wsparcia w zakresie utrzymania płatności, zwolnień i odliczeń podatkowych,
wydłużenia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, odroczenia, rozłożenia na raty i płatności
podatków, składek ZUS oraz pozostałych należności publicznoprawnych. W zakresie kompetencji
społecznych uczestnik będzie miał świadomość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
odnalezienia się w sytuacji trudnej, kryzysowej. Będzie dbał o przestrzeganie obowiązujących zasad i
norm oraz będzie miał świadomość odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście
społecznym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
FORMA ZDALNA*: w trosce o szeroką dostępność naszych usług , oraz Państwa wygodę,
uruchomiliśmy powyższe zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z
domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym szkoleniu.
Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego, co oznacza, że uczestnikiem naszych
szkoleń można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy posiadać chociażby telefon z
dostępem do internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu
uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.
Jak to działa?
Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny
kod dostępu i link do zajęć, który ważny jest jedynie w czasie rzeczywistym realizacji szkolenia.
Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Ogólne założenia pakietu antykryzysowego.
II. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników:
a. Istota świadczenia.
b. Zakres zastosowania. Definicja przedsiębiorcy. Definicja pracownika.
c. Przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy.
d. Spadek obrotów gospodarczych.
e. Wysokość świadczenia.
f. Jakie czynności pracodawca powinien wykonać ?
III. Świadczenia postojowe:
a. Istota świadczenia.
b. Zakres zastosowania. Samozatrudnienie. Działalność wykonywana osobiście.
c. Warunki do skorzystania ze świadczenia.
d. Wysokość świadczenia.
e. Jakie czynności zależy wykonać ?
IV. Ulgi związane z kredytowaniem bieżącej działalności gospodarczej.
V. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
VI. Podatki dochodowe:
a. Preferencyjne zasady rozliczania straty podatkowej.
b. Zwolnienia od podatku dla wybranych świadczeń udzielonych w zakresie pakietu antykryzysowego.
c. Nowe odliczenia od podatku.
d. Odroczenia terminów płatności zaliczek.
e. Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych.
f. Odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości komercyjnych.
g. Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ulgi na złe długi.

h. Odroczenie pozostałych terminów, między innymi zgłoszenia płatności na rachunek bankowy inny niż
zgłoszony do urzędu skarbowego.
VII. VAT, PCC, pozostałe podatki i opłaty:
a. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT.
b. Odroczenie wejścia w życie JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorców.
c. Nowe zwolnienia w PCC w związku z finansowaniem działalności gospodarczej.
d. Zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości.
e. Odroczenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste.
f. Inne zmiany.
VIII. Obowiązki informacyjne oraz kontrole i postępowania podatkowe:
a. Odroczenie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych na podstawie przepisów o
rachunkowości.
b. Odroczenie obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych TPR.
c. Odroczenie obowiązków informacyjnych w zakresie MDR.
d. Odroczenie obowiązków informacyjnych w zakresie centralnego rejestru beneﬁcjentów rzeczywistych
(CRBR).
e. Zawieszenie kontroli, kontroli celno – skarbowych, postępowań podatkowych.
f. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych.
g. Wydłużenie okresu oczekiwania na interpretacje podatkowe.
IX. Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków, składek ZUS, pozostałych
należności:
a. Warunki merytoryczne oraz formalne.
b. Zakres zastosowania przepisów o pomocy publicznej.
c. Kiedy brak opłaty prolongacyjnej?
X. Pozostałe regulacje.
a. Zmiany w zakresie KSH. Uproszczenia w zakresie obrad organów.
b. Zakaz handlu w niedziele.
c. Zmiany w zakresie najmu.
d. Inne.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik zna ogólne założenia pakietu antykryzysowego, ze szczególnym
naciskiem na problematykę podatkową. Uczestnik poznał podstawowe zasady wsparcia
przedsiębiorców w związku z kryzysem wywołanym epidemią wirusa COVID-19.
W procesie uczenia się
uczestnik nabył praktyczne umiejętności w zakresie doﬁnansowania
wynagrodzeń pracowników, wsparcia w zakresie utrzymania płatności, zwolnień i odliczeń podatkowych,
wydłużenia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, odroczenia, rozłożenia na raty i płatności
podatków, składek ZUS oraz pozostałych należności publicznoprawnych.
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik ma świadomość stałego podnoszenia kwaliﬁkacji
zawodowych, odnalezienia się w sytuacji trudnej, kryzysowej. Dba o przestrzeganie obowiązujących
zasad i norm oraz ma świadomość odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.

Grupa docelowa

pracownicy działów księgowości, finansów
osoby zainteresowane tematem

Materiały dydaktyczne
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
w formacie pdf.

Informacje dodatkowe
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
zoom professional lub platforma clickmeeting
minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek
internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do
sieci internet
minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość
łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.
niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo
żadnych dodatkowych programów,
okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie
rszeczywistym.
sposób walidacji usługi, czyli wskazanie w jaki sposób zostaną zweryfikowane efekty kształcenia
(test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Ogólne założenia pakietu
antykryzysowego, Dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników,
Świadczenia postojowe, IV. Ulgi
związane z kredytowaniem bieżącej
działalności gospodarczej,Podatki
dochodowe,VAT, PCC, pozostałe
podatki i opłaty,Odroczenie, rozłożenie
na raty, umorzenie podatków, składek
ZUS

Data
realizacji
zajęć
2020-0420

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marcin Górski

Obszar specjalizacji

Specjalizacja: podatek dochodowy od osób
prawnych (CIT), ceny transferowe,
przekształcenia, łączenia, podziały jednostek
gospodarczych, kontrole podatkowe,
postępowania podatkowe, postępowania
sądowo administracyjne w sprawach
podatkowych, postępowania karnoskarbowe,
prawo cywilne, prawo handlowe, problematyka
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, prawo obrotu
instrumentami finansowymi.

Doświadczenie zawodowe

Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i
Artur Andersen sp. z o.o. - dział podatkowy oraz
dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i
Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej
praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia
podatkowego i prawnego w skomplikowanych
transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja
prowadzonej działalności gospodarczej) oraz
reprezentował Klientów w spektakularnych
sporach z organami podatkowymi. Posiada
bogate doświadczenie w zakresie audytów
podatkowych oraz dokumentacji transakcji
pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin
posiada doświadczenie w zakresie obsługi
przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł
ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka
odpadami, energetyka, branża budowlana i
deweloperska, branża auto-moto, branża IT,
finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad
2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i
Artur Andersen sp. z o.o. - dział podatkowy oraz
dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i
Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej
praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia
podatkowego i prawnego w skomplikowanych
transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja
prowadzonej działalności gospodarczej) oraz
reprezentował Klientów w spektakularnych
sporach z organami podatkowymi. Posiada
bogate doświadczenie w zakresie audytów
podatkowych oraz dokumentacji transakcji
pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin
posiada doświadczenie w zakresie obsługi
przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł
ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka
odpadami, energetyka, branża budowlana i
deweloperska, branża auto-moto, branża IT,
finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad
2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

Wykształcenie

Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,
ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin
na doradcę podatkowego

Lokalizacja usługi
Adres:
Postępu 12
02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
TRANSMISJA ONLINE

Warunki logistyczne:

