
           

Zaproszenie na szkolenie 
 

     
INSTYTUCJE KULTURY  

ASPEKTY RACHUNKOWE I PODATKOWE PO ZMIANACH 

Szkolenie adresowane do Głównych księgowych Instytucji Kultury oraz pracowników samorządowych 

odpowiedzialnych za obszar kultury. 

Termin szkolenia :   1 marca 2019 r.                                        

 

Czas trwania: 10
00

 - 15
00

  

 

Miejsce szkolenia: Będzin Plac prof. W. Wójcika 1  

                          d/ul. Piłsudskiego 39                               
                               Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
 

Kontakt z organizatorem : Tel.: 32 267-41-65 

                                           602 780 502   

                                           32 730-29-33 

                                           Fax :  032/ 730-29-43 

                                           E-mail : oin@onet.pl 

Prowadzący: Teresa  Krawczyk  -  wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik 

Urzędu Skarbowego. Główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek. Autor pozycji książkowych z  zakresu  
rachunkowości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. 
Prowadzi  szkolenia  dla pracowników jednostek państwowych i samorządowych. 
     

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA  

 
1.  Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych  roku 2019 - zakładowy plan kont, zasady   

     ujmowania operacji, księgowanie dokumentów. 

2.  Przychody (w tym dotacje), koszty i fundusze w Instytucjach Kultury. 

3.  Rozliczenie międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów    

     i lat, rozliczania wg prawa bilansowego i prawa podatkowego. (Ujęcie w księgach zaliczek na dostawy i usługi oraz  

     usług rozliczanych w czasie; skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach). 

4.  Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie – księgowanie w zespole „5”. 

5.  Ewidencja księgowa materiałów i towarów. 

6.  Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) -    

     źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja ( w tym umorzenie i amortyzacja - dla starych i nowych  

     składników - po zmianach. 

     - Ustawa o gospodarce nieruchomościami – zmiana stanu prawnego od 2017 r. - prawidłowy sposób przekazania   

        majątku dla Instytucji Kultury. 

     - Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 - zasady i terminy wprowadzania  

       zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017 r. i w 2018 r. 

    - Nowy KRS nr 11 „Środki Trwałe” (publikacja 29.05.2017 r.) - jak stosować prawidłowo w jednostkach sektora  

      finansów publicznych – Instytucjach Kultury.      

7.  Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Inwentaryzacji   

      „rocznej” – po zmianie przepisów - KRS nr 2 (wzory dot. inwentaryzacji wszystkich obszarów).  

8.  Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2018 w Instytucjach Kultury: 

     - czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych, 

     - wycena bilansowa aktywów i pasywów, 

     - odpisy aktualizacyjne, 

     - naliczanie odsetek od należności (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne, 

     - wewnętrzne uzgodnienia ksiąg rachunkowych.  

9.  Zasady sporządzania sprawozdania finansowego - omówienie poszczególnych etapów sporządzenia sprawozdania   

     finansowego za 2018 r. (wzory) - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustaw o rachunkowości.  

10. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych - zasady wypełniania CIT-8 i CIT 8/0 po   

       zmianach (nowy wzór). 

11. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją – korekta odliczeń (wypełnione przykłady): roczna; 5 i 10-letnia.  

12. Konsultacje indywidualne w zakresie poruszanych zagadnień. 

Organizatorzy: Miejska i  Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Będzinie pl. prof. Włodzimierza Wójcika 1 

Ogólnopolski Instytut Nieruchomości - biuro w Katowicach al. Korfantego 191 

Udział w szkoleniu zapewnia: 

Odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 21-02-2019 r.  

   faksem na nr 32 730 29 43  lub mailem: oin@onet.pl  
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi : 300,00 zł./os.    

Szkolenie zwolnione podmiotowo z VAT  

 

Wpłata po szkoleniu na podstawie otrzymanej faktury na konto  

              Ogólnopolski Instytut Nieruchomości 

                           Gdańsk ul. Beniowskiego 84B   

Rachunek Nr  67  1050  1360  1000  0090  3030  9513  

 

 

 
 


