2-dniowy KURS RACHUNKOWOŚCI

ABC RACHUNKOWOŚCI DLA PRACOWNIKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
ISTOTNE ZAGADNIENIA I ZMIANY
DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
CZŁONKOSTWO – WPŁYW NA CIT
ORGANY SPÓŁDZIELNI – FUNKCJONOWANIE W OKRESIE
PANDEMII
WALNE ZGROMADZENIE – RADA NADZORCZA A ZAKOŃCZENIE
KADENCJI W 2021 ROKU
NAJNOWSZY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Z CZERWCA 2020 ROKU
A CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZMIANA INTERPRETACJI PODATKOWYCH W ZAKRESIE
ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWYCH

NOWE PODEJŚCIE PODATKOWE

UWAGA!!!
DO MATERIAŁÓW ZAŁĄCZONY BĘDZIE ZBIÓR NAJNOWSZYCH
ISTOTNYCH DLA SPÓŁDZIELNI INTERPRETACJI PODATKOWYCH.

Prelegent: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator,
posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy
badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach
spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Termin: 16 oraz 17.03.2021
godz. 10.00 – 15.00
Cena 2-dniowego kursu: 799 zł (cena ostateczna)
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe
(wysłane mailem przed szkoleniem). Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty
wystawiona w dniu szkolenia.
WEBINAR/KURS ONLINE OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
DOSTĘPNE NARZĘDZIA: CZAT oraz ZADAJ PYTANIE
w wiadomości prywatnej do prelegenta
Kurs odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: myownconference.pl
Szkolenia i kursy w formie webinarium realizujemy tak samo jak szkolenia otwarte, ale zamiast sali
szkoleniowej mamy platformę webinarową. Każdy uczestnik dzień przed szkoleniem otrzyma link do
platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji
uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą
zadawać pytania. Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Polecamy skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome.

* * *
UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem
jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online mogą
brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.
Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu
do platformy jest przedmiotem praw autorskich, których jest właścicielem.

