ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

24 października 2019

Godziny: 10:00 -15:00

Miejsce: Częstochowa
Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24

340,00 zł netto

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:


Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków
trwałych.



Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych.



Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków
trwałych.



Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów podatkowych i bilansowych.



Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących
przepisów.



Uczestnicy otrzymują Certyfikaty ukończenia szkolenia.

ODBIORCY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do pracowników działów finansowo księgowych, wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem
majątkiem, ewidencjonowaniem, ewidencją.
CEL SZKOLENIA:
Przedstawienie aspektów księgowych i podatkowych związanych z ujęciem, wyceną i amortyzacją środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych według przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00

15:00

PROGRAM:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według ustawy o rachunkowości:
1.
Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według Ustawy o Rachunkowości.
2.
Polityka rachunkowości a majątek trwały.
3.
Klasyfikacja środków trwałych.
4.
Ewidencja.
5.
Dokumenty dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6.
Wycena początkowa na moment przyjęcia do użytkowania.
7.
Nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania (modernizacja, rozbudowa, przebudowa, adaptacja).
8.
Trwała utrata wartości.
9.
Operacje związane z majątkiem trwałym (zakup, sprzedaż, likwidacja, inne).
10. Ewidencja środków trwałych w budowie.
11. Inwestycje w obcym środku trwałym.
12. Koszty zaniechania inwestycji.
13. Inwentaryzacja majątku trwałego.
14. Majątek trwały a sprawozdanie finansowe.
15. Amortyzacja bilansowa (wartość podstawy amortyzacji , rodzaje amortyzacji bilansowej, funkcja amortyzacji).
Środki trwałe w przepisach podatkowych:
1.
Zasady zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym
2.
Obowiązek ujęcia składnika majątku w ewidencji środków trwałych.
3.
Zasady ustalania wartość początkowej.
4.
Wykaz stawek amortyzacyjnych oraz wpływ na powstawanie różnic przejściowych dla celów podatku odroczonego.
5.
Metody amortyzacji podatkowej oraz możliwe uproszczenia i amortyzacja jednorazowa w ramach dopuszczalnych limitów
w zależności od rodzaju jednostki.
6.
Odpisy amortyzacyjne które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
7.
Rzeczowe aktywa trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.
8.
Nakłady ponoszone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
9.
Odłączenie oraz przyłączenie części składowej/ peryferyjnej.
10. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych w ujęciu podatkowym.
11. Środki trwałe finansowane dotacją.
Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych (podatek dochodowy):
1.
Zasady zaliczania składników do wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym.
2.
Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
3.
Zasady ustalania wartość początkowej.
4.
Stawki amortyzacyjne oraz ich wpływ na powstawanie różnic przejściowych.
5.
Metody amortyzacji podatkowej.
6.
Odpisy amortyzacyjne które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
7.
Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.
8.
Nakłady ponoszone po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.
9.
Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
10. Wartości niematerialne i prawne finansowane dotacją.
Majątek trwały w leasingu – aspekt bilansowy i podatkowy:
1.
Rodzaje leasingu (leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny).
2.
Uregulowanie leasingu w prawie podatkowym.
3.
Zasady klasyfikacji umów leasingowych w przepisach rachunkowych.
4.
Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniach.
5.
Zasady ewidencji leasingu finansowego.
6.
Zasady ewidencji leasingu operacyjnego.
7.
Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według MSR – ogólne informacje.
Dyskusja.

OSOBA DO KONTAKTU: Beata Czembor Tel. (32) 307-50-20 Fax (32)750-01-51
e-mail: b.czembor@szkolgov.pl
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 22 października 2019 r.
Fax: ( 3 2 ) 7 5 0 - 0 1 - 5 1 l u b E - m a i l : z g l o s z e n i a @ s z k o l g o v . p l T e l . ( 3 2 ) 3 0 7 - 6 0 - 3 0

Cena zawiera

