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KALENDARIUM SZKOLEŃ NA ROK 2017
(Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia)

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN

Jednolity plik kontrolny oraz pozostałe zmiany w podatkach VAT i CIT
w 2016r. oraz od 01.01.2017r. Nowe możliwości kontroli
przedsiębiorców- krajowa administracja skarbowa w 2017r.

31.01 03.02.2017r.

Analiza zmian w podatku VAT i CIT w roku 2016 i 2017 (w tym
jednolity plik kontrolny). Orzecznictwo związane ze zmianami w
podatkach. Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne. Nowe
możliwości kontroli przedsiębiorców od 1 marca 2017r. - krajowa
administracja skarbowa

30.05 02.06.2017r.

Analiza zmian w podatku VAT i CIT w roku 2016 i 2017 (w tym
jednolity plik kontrolny). Orzecznictwo związane ze zmianami w
podatkach. Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne. Nowe
możliwości kontroli przedsiębiorców od 1 marca 2017r. - krajowa
administracja skarbowa

CENA
1.085,00
zł netto
(1.334,55
zł brutto)

MIEJSCE

Zakopane
Natura Tour - Kolejarz
ul. Kościuszki 23

1.170,00
Kazimierz Dolny
zł netto Dom Architekta SARP
(1.439,10
zł brutto)

ul. Rynek 20

Kołobrzeg
1.170,00
27-30.06.2017r. zł netto Centrum Zdrowia i
(1.439,10
zł brutto)

Relaksu "Verano"
ul. Sikorskiego 8

Podsumowanie zmian w podatkach VAT i CIT w roku 2017.
Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne. Zamknięcie ksiąg
rachunkowych za rok 2017 w aspekcie bilansowym i podatkowym.
Zmiany w rachunkowości. Sporządzenie sprawozdań finansowych.

1.170,00 Kazimierz Dolny
26-29.09.2017r. zł netto Dom Architekta SARP

Podsumowanie zmian w podatkach VAT i CIT w roku 2017.
Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne. Zamknięcie ksiąg
rachunkowych za rok 2017 w aspekcie bilansowym i podatkowym.
Zmiany w rachunkowości. Sporządzenie sprawozdań finansowych.

1.170,00
zł netto

(1.439,10
zł brutto)

28.1101.12.2017r.

(1.439,10
zł brutto)

ul. Rynek 20

Zakopane
Ośrodek
Konferencyjny
"Hyrny"
ul. Piłsudskiego 20

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej z naszej strony internetowej
(www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie
telefonicznej. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio z naszej
strony internetowej klikając na link: Zapisz się na szkolenie >>>
Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe wydane w formie książkowej,
dodatkową publikację książkową związaną z tematem szkolenia, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy
integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga ! W przypadku zmian przepisów prawnych programy szkoleniowe zostaną wzbogacone o nowe
zagadnienia.
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