Procedury wewnętrzne – MDR
w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
Wdrożenie i stosowanie.
Wzór procedury
stan prawny – lipiec 2022
Informacje o szkoleniu:
Autorskie szkolenie, którego celem jest przygotowanie Spółdzielni Mieszkaniowych do wdrożenia
procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych (dalej: Procedura MDR).
Każdy z uczestników szkolenia uzyska WZÓR Procedury MDR uwzględniający specyfikę działalności
Spółdzielni Mieszkaniowych. Wzór Procedury MDR został skonstruowany w formie edytowalnej
pozwalający na jego proste dostosowanie do struktury konkretnej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany sposób korzystania z procedury MDR, w tym
przygotowywania raportów dotyczących weryfikowanych uzgodnień pod kątem spełnienia cech schematu
podatkowego oraz dokumentowania zgłoszenia i stosowania schematu podatkowego przez Spółdzielnię
Mieszkaniową.
Po zakończonym szkoleniu uczestniczy powinni wiedzieć w jaki sposób wdrożyć i stosować Procedurę
MDR w sposób, który umożliwi Spółdzielni Mieszkaniowej uniknięcie wysokich sankcji
administracyjnych i karnych za naruszenie przepisów związanych z raportowaniem schematów
podatkowych.

Plan szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Schematy podatkowe w Spółdzielniach Mieszkaniowych – przykłady praktyczne.
Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej MDR.
Sankcje za brak wdrożenia procedury wewnętrznej MDR.
Wymogi ustawowe jakie musi spełnić prawidłowa procedura wewnętrzna MDR.
Omówienie założeń działania procedury wewnętrznej na podstawie WZORU procedury
przygotowanego dla uczestników szkolenia.
6. Zaprezentowanie KROK PO KROKU działania procedury wewnętrznej na przykładzie konkretnych
schematów podatkowych występujących w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
7. Pytania i odpowiedzi.

WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!

Prelegent:
Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy, ekspert m.in. w zagadnieniach
dotyczących MDR - RAPORTOWANIU SCHEMATÓW PODATKOWYCH w Spółdzielczości
Mieszkaniowej.
Właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w
szczególności podatkach CIT i PIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym
gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów
gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu
publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa
podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach
studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Termin: 04.07.2022
godz. 09.00 – 12.30
Cena szkolenia:
339 zł + 23% VAT
Za każdy kolejny dostęp otrzymujecie Państwo 50% rabatu!!!

