Centrum Kształcenia Personalnego
ul. Orla 12 lok. 70
58-560 Jelenia Góra

tel.: 75-76-15-883
fax: 75-76-15-882

www.masterbiznes.pl ; e-mail: edu@masterbiznes.pl

Z poniższych szkoleń można skorzystać bez dofinansowania (w tym wypadku obowiązują ceny jak
w tabeli poniżej) lub z dofinansowaniem.
Nasza firma uzyskała certyfikat jakości TGLS i została pozytywnie zweryfikowana przez Polską Agencję
Rozwoju Regionalnego (PARP) i tym samym może świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością
dofinansowania. W każdym województwie program ten jest nieco inny, dlatego też zapraszamy na stronę
wyszukiwarki punktów informacyjnych (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/).
W punkcie informacyjnym możecie Państwo otrzymać dane teleadresowe swojego najbliższego operatora, który
jest odpowiedzialny za dystrybucję środków unijnych. Uwaga ! - województwa mazowieckie i pomorskie zostały
wyłączone z dofinansowania.

KALENDARIUM SZKOLEŃ NA ROK 2018
(Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia)
CENY PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ SĄ CENAMI PRZED EWENTUALNYM DOFINANSOWANIEM

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN

CENA

MIEJSCE

Zmiany w podatkach VAT i CIT w roku 2018 oraz
Zakopane
1.170,00
podsumowanie zmian w roku 2017. JPK_VAT - bezwzględny
Natura Tour 29.01 zł netto
obowiązek od 01.01.2018r. dla wszystkich podatników VAT.
Kolejarz
01.02.2018r. (1.439,10
ul.
Kościuszki
23
Bilans 2017. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
zł brutto)
34-500 Zakopane
Zmiany w rachunkowości.
Kompendium podatkowe - VAT, CIT, PIT. Analiza zmian
1.275,00
w podatkach w roku 2018 (w tym zmiany od 1 lipca 2018r.).
Gdańsk
zł netto
04-07.06.2018r. (1.568,25
Hotel Logos
Omówienie kontrowersyjnych zagadnień. Najnowsze
orzecznictwo. Nowelizacja procedur podatkowych - nowa ustawa
zł brutto) ul. J. Uphagena 28
Ordynacja Podatkowa.
Kompendium podatkowe - VAT, CIT, PIT. Analiza zmian
Kołobrzeg
1.275,00
w podatkach w roku 2018 (w tym zmiany od 1 lipca 2018r.).
zł
netto Centrum Zdrowia i
26-29.06.2018r.
Omówienie kontrowersyjnych zagadnień. Najnowsze
(1.568,25 Relaksu "Verano"
orzecznictwo. Nowelizacja procedur podatkowych - nowa ustawa
zł brutto)
ul. Sikorskiego 8
Ordynacja Podatkowa.
Podsumowanie zmian w podatkach VAT i CIT w roku 2018.
Zakopane
1.275,00
Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne. Zamknięcie
"GEOVITA"
zł netto
ksiąg rachunkowych za rok 2018 w aspekcie bilansowym i
02-05.10.2018r. (1.568,25 ul. Wierchowa 4,
podatkowym. Zmiany w rachunkowości.
zł brutto)
34-500 Zakopane
Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Podsumowanie zmian w podatkach VAT i CIT w roku 2018.
1.275,00 Krynica Zdrój
Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne. Zamknięcie
ORW „Panorama”,
ksiąg rachunkowych za rok 2018 w aspekcie bilansowym i
27-30.11.2018r. zł netto ul. Wysoka 15, 33(1.568,25
podatkowym. Zmiany w rachunkowości.
zł brutto) 380 Krynica-Zdrój
Sporządzenie sprawozdań finansowych.
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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