ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH IM.
FRANCISZKA STEFCZYKA W WARSZAWIE
OFERTA SZKOLENIOWA
➢ TEMAT SZKOLENIA: Podatki
➢ TERMIN: 26-27 października 2020 r.
➢ PROWADZĄCA: Małgorzata Rzeszutek- doradca podatkowy, właściciel kancelarii
podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w doktorantka
z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach
pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 12-letnia praktyka w spółkach
audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie
nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań
finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i
materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo
Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT
oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym
prawie międzynarodowy.
➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA
1. Nowy JPK stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy w bankach
spółdzielczych
a. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.10.2020r. a wersją
obowiązującą do 30.09.2020r.
b. Co należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży w przypadku banku spółdzielczego?
Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej sprzedażowej:
c. Co należy wprowadzić do ewidencji zakupu? Zakres danych ewidencji VAT w części
ewidencyjnej zakupowej banku spółdzielczego.
d. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT przez bank spółdzielczy.
e. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK VAT po zmianie
przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?
2. Bank spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
– PIT w praktyce Banku zmiany 2020.
a. Nowe, wybrane akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 ze szczególnym
uwzględnieniem banku spółdzielczego jako płatnika.
b. Aktualności podatkowe – wybrane interpretacje w tym m.in. dotyczące: konkursów –
w tym wygranych niepieniężnych, wykorzystania przez pracowników samochodów
służbowych dla celów prywatnych w banku spółdzielczym.
c. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów
(obowiązujących w roku 2020) niektórych zwolnień socjalnych.
d. Konsekwencje brexit bez umowy na gruncie ustawy PIT wybrane zagadnienia –
omówienie z punktu widzenia wypłat świadczeń przez BS.
e. Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców a podatek dochodowy w
BS.
f. Odpowiedzialność BS jako płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej oraz
wyroków sądowych –wybrane zagadnienia.
3. Schematy podatkowe dla banków spółdzielczych - najnowsze objaśnienia
ministerstwa finansów.
4. Ceny transferowe - zasady sporządzania w 2020 roku dokumentacji przez banki
spółdzielcze.
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➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin wykładowych (dwa bloki po 3 godziny).
Szkolenie odbywa się w formie on-line.
➢ CENA SZKOLENIA: 399 zł+ VAT, cena promocyjna dostępna w pakiecie 6 szkoleń 249
zł+ VAT
➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/3760-2/
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