
  

 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązuję od 1 stycznia 2020 r., regulacje prawne zawarte w ustawie o zatorach

płatniczych, mające na celu przeciwdziałanie problemowi opóźniania płatności w transakcjach handlowych.

Omówione zostaną także wynikające z ustawy mechanizmy służące ochronie MŚP w relacjach z dużymi

przedsiębiorcami.

Miejsce szkolenia: Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2 - Wrocław

Godzina szkolenia: 09:00

Data szkolenia: 30.06.2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:

1. Zatory płatnicze - skala problemu i uzasadnienie przyjętych rozwiązań legislacyjnych.

II. Zmiany na gruncie prawa cywilnego:

1. Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

2. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3. Okresy przedawnienia roszczeń po nowelizacji.

4. Rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności.

5. Uproszczona procedura zabezpieczająca dla roszczeń o wartości nie wyższej niż 75 tys. złotych- na czym

polega i jak z niej skorzystać?

III. Nowe obowiązki przedsiębiorców. Kary finansowe. Zmiany podatkowe:

1. Obowiązek informowania wierzycieli (MŚP) o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

2. Obowiązek raportowania o należnościach i zobowiązaniach do Ministra Przedsiębiorczości – od kiedy

obowiązuje i jaki jest jego zakres? Jakie będzie nieść za sobą konsekwencje?

3. Nowe kompetencje UOKiK. Kary finansowe dla sprawców zatorów

4. Ulga za złe długi w PIT i CIT:

a. Skrócenie terminu korzystania z ulgi do 90 dni.

b. Warunki korzystania z ulgi.

c. Podstawy opodatkowania i korekty podatku.

d. Przepisy przejściowe.

Cena szkolenia obejmuje:  

zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,

lunch, serwis kawowy.
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Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy

wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia

odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem

(042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

  

Rozpoczęcie szkolenia: 30.06.2020 09:00

Ilość godzin: 5

Miejsce szkolenia:  Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2 - Wrocław

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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