
Podatkowy 

niezbędnik 

menedżera

Academyofbusiness.pl

Termin:
28 września 2021 roku

Stacjonarnie w Warszawie 
lub Online Live (w zależności 
od sytuacji epidemicznej w Kraju)

Kontakt:

Monika Kacprzykowska

Kom. + 48 789 407 575

monika.kacprzykowska@pl.ey.com



Dodatkowo w programie m. in.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych 

organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące 

dalszego kształcenia ich członków. 

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń, 

otrzymują od swoich organizacji członkowskich 

punkty CPD, CPE, PDU itp.

Dla kogo jest to szkolenie?

► Właściciele firm i przedsiębiorcy

► Managerowie i kierownicy różnych działów

► Potencjalni i aktualni członkowie zarządów 
i prokurenci, którzy są/będą odpowiedzialni 
za zarządzanie spółkami i realizację umów 
z kontrahentami

Będziesz umiał zabezpieczyć interesy 
przedsiębiorstwa i łatwiej porozumiesz się 
z innymi pracownikami w kwestiach 
podatkowych.

Poznasz niuanse podatków, dzięki którym 
można skutecznie funkcjonować w biznesie 
i w życiu prywatnym.

Korzyści dla Ciebie:

Będziesz wiedział, jak działają podatki 
VAT i CIT i jakie obowiązki podatkowe ma 
Twoja firma. 

► O czym najczęściej zapominają podatnicy?

► Nieprawidłowe zapisy w umowach, niosące 

ryzyka podatkowe

► Jak zachować się podczas kontroli podatkowej

► Jak prawnicy i ekonomiści postrzegają tematy 

podatkowe i co z tego wynika



Program

STREAMING + NAGRANIE

Szkolenie oferujemy również 
w wersji on-line. Uczestnicy 
otrzymują link do strony 
internetowej, na której 
emitowane jest szkolenie 
w czasie rzeczywistym. 

Dodatkowo można dokupić
dostęp do nagrania na 30 dni.

STACJONARNIE + NAGRANIE

Zajęcia odbywają się 
w Warszawie w centrum 

szkoleniowym EY Academy of 
Business, w godzinach 

od 9:00 do 16:30.

Cena obejmuje udział w 
warsztatach, lunch i serwis 

kawowy.

Dodatkowo można dokupić 
dostęp do nagrania na 30 dni.

► Podział podatków w układzie systematycznym

► Czy rzeczywiście VAT polega na odliczaniu i naliczaniu? Reguły odliczalności
naliczonego podatku VAT

► Wpływ rozliczania podatku VAT na przepływy pieniężne firmy

► Przykłady optymalizacji podatkowej w zakresie VAT i CIT

► CIT, WHT, zaliczka uproszczona – co to znaczy? Rodzaje płatności podatkowych 
dotyczące podatku dochodowego CIT

► Analiza zagadnienia cen transferowych (transfer pricing) i zagrożenia 
wynikające z tej tematyki

► Przychody i koszty – porównanie reguł podatkowych i księgowych, dyskusja 
o najistotniejszych różnicach

► Obowiązki podatkowe, o których najczęściej zapominają podatnicy, omówienie 
najpopularniejszych deklaracji podatkowych

► Omówienie przykładowych nieprawidłowych zapisów w umowach, które niosą ze 
sobą ryzyka podatkowe

► Kary administracyjne za nieprawidłowości podatkowe

► Jak zachować się podczas kontroli podatkowej?

► Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe i interpretacje podatkowe 
ostatnich lat

► Czy podatki to zagadnienie prawne? Jak prawnicy i ekonomiści postrzegają 
tematy podatkowe i co z tego wynika?



Termin:

26 marca 2021 roku – stacjonarnie lub online live 

Cena:

Kontakt:

Monika Kacprzykowska
Kom. + 48 789 407 575
monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Informacje organizacyjne:

1050 zł

Cena netto szkolenie stacjonarne lub on-line 

w czasie rzeczywistym

1350 zł

Cena netto 
szkolenie z dostępem do wersji on-line na 30 dni. 

Istnieje możliwość 
zorganizowania szkolenia 

zamkniętego na indywidualne 
zamówienie klienta

Z uwagi na praktyczny 
charakter liczba miejsc na 
szkoleniu jest ograniczona, 
a o udziale decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Co dalej?

PRAWO DLA MENEDŻERÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW 

Dowiesz się:

► Jakie są zasady odpowiedzialności za zobowiązania różnych typów spółek?

► Jakie są prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych oraz członków organów kontroli?

► Prawo reprezentowania spółki, a sposób reprezentacji – jakie to ma znaczenie?

► Czy zawsze treść umowy przeważa nad formą?

► Co zrobić z niezapłaconą fakturą, czyli zmiana wierzyciela i dłużnika

► Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe – tryb, sposób i skutki?

RYZYKA PRAWNE W UMOWACH 

► Przedmiotem szkolenia są umowy – ich warunki i zawieranie.

► Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad związanych z 
prawidłowym zawarciem umowy, jak również określeniem podmiotów odpowiedzialnych 
oraz zasad odpowiedzialności w wypadku jej niewykonania, bądź nieprawidłowego 
wykonania.


