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wpis do ewidencji

szkół i placówek

SZKOLENIA DOFINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
niepublicznych nr 27/2007

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
KALENDARIUM SZKOLEŃ NA ROK 2011
(Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia)

TEMAT SZKOLENIA
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2010 w aspekcie
bilansowym i podatkowym. Omówienie zmian
w podatku VAT w odniesieniu do zamknięcia roku.
Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT od 2011 roku.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2010 w aspekcie
bilansowym i podatkowym.
Sporządzenie sprawozdań finansowych.
Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym
uwzględnieniem zmian od 01.01.2011r. oraz od 01.04.2011r.
Omówienie najczęstszych kontrowersji
dotyczących zagadnień podatkowych.
Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym
uwzględnieniem zmian od 01.01.2011r. oraz od 01.04.2011r.
Omówienie najczęstszych kontrowersji
dotyczących zagadnień podatkowych.

TERMIN

CENA

MIEJSCE

995,00 zł netto

Zakopane-

11-14.01.2011r. (1.223,85 zł brutto)

01-04.02.2011r.

995,00 zł netto
(1.223,85 zł brutto)

10-13.05.2011r.

OSW

Rzemieślnik
ZakopaneOSW

Rzemieślnik

995,00 zł netto MiędzyzdrojeHotel
(1.223,85 zł brutto)
VESTINA***
1.085,00 zł netto Międzyzdroje-

14-17.06.2011r. (1.334,55 zł brutto)

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2011 w aspekcie
bilansowym i podatkowym (VAT, CIT). Sporządzenie
sprawozdań finansowych. Omówienie kontrowersyjnych
zagadnień w zakresie podatku VAT i CIT w świetle ostatnich
zmian. Interpretacje organów podatkowych.

27-30.09.2011r.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w aspekcie
bilansowym i podatkowym. Inwentaryzacja środków trwałych.

25-28.10.2011r.

Hotel
VESTINA***

995,00 zł netto
Międzyzdroje(1.223,85 zł brutto)
Hotel
VESTINA***

995,00 zł netto
(1.223,85 zł brutto)

Krynica Zdrój
(Górska) - ORW

Panorama

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2011 w aspekcie
bilansowym i podatkowym (VAT, CIT). Sporządzenie
sprawozdań finansowych. Omówienie kontrowersyjnych
zagadnień w zakresie podatku VAT i CIT w świetle ostatnich
zmian. Interpretacje organów podatkowych.

15-18.11.2011r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2011 w aspekcie
bilansowym i podatkowym (VAT, CIT). Sporządzenie
sprawozdań finansowych. Omówienie kontrowersyjnych
zagadnień w zakresie podatku VAT i CIT w świetle ostatnich
zmian. Interpretacje organów podatkowych.

995,00 zł netto Krynica Zdrój
06-09.12.2011r. (1.223,85 zł brutto) (Górska) - ORW
Panorama

995,00 zł netto
(1.223,85 zł brutto)

ZakopaneOSW

Rzemieślnik

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej z naszej strony internetowej
(www.masterbiznes.pl) Kartę zgłoszeniową moŜemy wysłać takŜe faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie
telefonicznej.
Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach
dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyŜywienie (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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