„Rachunkowość i opodatkowanie w podmiotach ekonomii społecznej”
Podczas szkolenia przekazana zostanie niezbędna wiedza z zakresu rachunkowości i opodatkowania
podmiotów ekonomii społecznej (PES). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, osób zainteresowanych utworzeniem PES i przedstawicieli
samorządu terytorialnego. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników praktycznej
wiedzy oraz konkretnych wskazówek na temat:
 aspektów prawnych prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej podmiotów
ekonomii społecznej na potrzeby rachunkowości,
 rachunkowości organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz sp. z o.o. not for
profit,
 opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej.
Korzyści dla uczestników:
 praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości w podmiotach ekonomii społecznej,
 uzyskanie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat wymogów z zakresu
rachunkowości i opodatkowania PES,
 nawiązanie kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru finansów, księgowości,
podatków i możliwość uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu
Centrum KLUCZ.
Uczestnicy otrzymują:
 materiały szkoleniowe;
 obiad + przerwy kawowe;
 zaświadczenie udziału w szkoleniu;
 możliwy zwrot kosztów dojazdu.
Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami
i ćwiczeniami.
Trener: Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych
i podatków, studiów podyplomowych z zakresu rachunkowość, a także z audytu wewnętrznego
i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego. Ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju
potwierdzające zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz
wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.
Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz
dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.
Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
(certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą
podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat
w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
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Program szkolenia
I dzień szkolenia
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00

przywitanie + wypełnienie dokumentów
Rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej i źródła finansowania



11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą
Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności
nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej
przerwa kawowa

Plan kont i sprawozdanie finansowe podmioty ekonomii społecznej



13:00 – 13:30

Plan kont w podmiotach ekonomii społecznej
Przychody i koszty w ujęciu księgowym i podatkowych – zasady ewidencji
przerwa obiadowa



13:30 – 15:15


15:15 – 15:30

Obowiązki i odpowiedzialność w rachunkowości podmiotów ekonomii
społecznej
Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej
przerwa kawowa



15:30 – 16:45

16:45 – 17:00



Zasady sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z treścią
załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zasady dysponowania wynikiem finansowym



zakończenie + podsumowanie dnia
II dzień szkolenia



09:00 – 11:00
11:00 – 11:15

przerwa kawowa


11:15 – 13:00
13:00 – 13:30



Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych



Przychody i koszty organizacji pozarządowych ujęciu rachunkowym
i podatkowym
Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii
społecznej


15:15 – 15:30

16:45 – 17:00

Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach ekonomii
społecznej
przerwa obiadowa

13:30 – 15:15

15:30 – 16:45

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w świetle prawa
podatkowego

przerwa kawowa



Praktyczne wypełnianie druków CIT 8, CIT 8/O i CIT D
Podatek VAT w podmiotach ekonomii społecznej
zakończenie + podsumowanie dnia
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