KOMPETENCJE ORGANU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
WNIOSKÓW DO CEIDG

22 października 2019

Godziny: 10:00 -15:00

Miejsce: Katowice, ul. Stawowa 10
Europrofes

340,00 zł netto

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:


Omówienie nowych zadań gmin w zakresie centralnej ewidencji.



Omówienie nowych zasad wpisywania danych i zgłaszania do CEIDG.



Szczegółowe omówienie nowego formularza zgłoszeniowego.



Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.



Uczestnicy otrzymują Certyfikaty ukończenia szkolenia.

ODBIORCY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.
CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy i zaznajomienie się pracowników samorządowych z interpretacją przepisów dotyczących
rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych w świetle projektowanych zmian prawnych, nakładających nowe zadania
dla organów administracji publicznej. Szkolenie będzie poprowadzone zgodnie z aktualnymi na dzień szkolenia przepisami.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00

15:00

PROGRAM:
1.
Akty prawne regulujące wpisy do CEIDG.
2.
Osoby podlegające wpisowi do CEIDG, w tym osoby zagraniczne.
3.
Sposoby złożenia wniosków do CEIDG przez osoby uprawnione.
4.
Dane podlegające wpisowi do CEIDG.
5.
Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
6.
Publikacja informacji o pełnomocnikach i prokurentach w CEIDG.
7.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego.
8.
Wezwanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku.
9.
Ponowne przekształcenie wniosku w CEIDG.
10. Zmiany na wpisach wykreślonych.
11. Udostępnianie danych z CEIDG oraz z ewidencji gminnych.
12. Zgłaszanie zgonu przedsiębiorcy w CEIDG.
13. Zakres upoważnienia dla pracownika urzędu do wykonywania czynności w CEIDG.
14. Nadanie i cofnięcie uprawnień pracownikowi urzędu w CEIDG.
15. Pytania od uczestników, indywidualne konsultacje.
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CENA: 340 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
Dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji przyznawany będzie Rabat 10%.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem do 17 października 2019 r.

Praktyczne materiały szkoleniowe

Cena zawiera

Obiad i poczęstunek w przerwach
Certyfikat
Możliwość konsultacji E-Mail z wykładowcą

Zapraszamy
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