TEMAT: Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
Zmiany w przepisach rachunkowo – podatkowych w 2018
Trener: Ewa Wawrzyczek
Miejsce: Bydgoszcz

Godzina

ZAKRES TEMATYCZNY

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników
1.
2.
3.
4.

9.00 – 10.30

5.
6.

7.
10.30 – 11.00

Nowy wzór sprawozdania finansowego za 2017 r.
Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z
załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.
Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą
prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych
operacji, to jest:
a) kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i
gospodarczej,
b) operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
c) ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego,
d) korygowania błędów,
Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach
rachunkowych.
Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej i gospodarczej.
Zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.

Przerwa kawowa
1.

Jednolity plik kontrolny
a) Nowa grupa podatników objęta JPK od 1.01.2018.
b) Obszary objęte JPK – struktury logiczne.
c) Harmonogram wdrażania JPK.
d) Co oznacza dla podatników powszechność obowiązku wysyłania JPK.
e) Jak przygotować organizację do JPK.
f) Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.
g) Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.

11.00- 12.30
2.

Zmiany w podatkach dochodowych:
Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.
Koszty uzyskania przychodów u twórców.
Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP.
Zwolnienia z podatku dochodowego – zmiany i nowe limity.
Kwota wolna od podatku w 2018 roku - obliczanie.
Limit zwalniający z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT.
Ryczałt od najmu na nowych zasadach.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
12.30 - 13.30

Przerwa obiadowa

1.

2.

13.30 - 15.00

Nowe Rozporządzenie o kasach fiskalnych:
a) Okres obowiązywania rozporządzenia.
b) Zmiany w zakresie usług objętych obowiązkiem fiskalizacji.
c) Przepisy przejściowe.
Inne zmiany:
Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach.
Składniki majątkowe otrzymane w darowiźnie a odpisy amortyzacyjne.
Przepisy o rozliczaniu zakupu biletów lotniczych.
Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej – torby na zakupy.
Płaca minimalna w 2018 roku.
Obowiązek przejścia na elektroniczne deklaracje oraz prowadzenie rejestrów
VAT za pomocą programów komputerowych.
g) Elektroniczny wykaz podatników VAT czynnych.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Uczestnicy szkolenia: osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa
społecznego, z subregionu nr 1: miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski
Prowadzący: Ewa Wawrzyczek
Miejsce: Dobrcz, Gminny Ośrodek Kultury ul. Długa 52
Termin: 07 marca 2018 r.
Organizator zapewnia – posiłki podczas przerw kawowych oraz obiadowej, materiały

