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Polańczyk

21-24 maja 2018r.

Beata Kropiewnicka

praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds.
finansowych –głowny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu
rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja).
Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych
w 2018 roku
1.
2.

3.

4.

5.

Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku 2018 roku i planowane zmiany w kolejnych latach.
Optymalizacja dokumentów księgowych w świetle zmian w CIT, PIT i VAT w 2018 roku:
✓ Ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne,
audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję od 2018 r.,
✓ Odrębne źródła dochodów – poprawne metody przypisywania kosztów do przychodów z danego źródła,
✓ Dokumentacja pomocnicza – pozaksięgowa stosowana w księgowości.
Podatek VAT 2018 - planowane nowelizacje i bieżące problemy:
✓ Kasy rejestrujące w 2018 r. - rewolucyjne zmiany ,
✓ Zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
✓ JPK - nowa struktura od 2018 r., analiza raportów MF,
✓ Split payment, czyli system podzielonych płatności,
✓ Przesłanki należytej staranności – ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy,
✓ Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów ostrzeżenie MF,
✓ Dowody potwierdzających transakcje sprzedaży zakupu w podatku VAT – nowe wymogi 2017-2018,
✓ Odwrotne obciążenie problematyczne dla podmiotów leczniczych,
✓ Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 r i kolejne.
✓
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne –rewolucyjne zmiany 2017/2018:
✓ Nowy zasady klasyfikacji środków trwałych – 1 stycznia 2018 r. – aspekty praktyczne,
✓ Jednorazowy odpis amortyzacyjny – zmiany,
✓ Różne formy dysponowania środkami trwałymi – zasady wyceny, ewidencji, amortyzacji, przychody z
nieodpłatnego korzystania,
✓ Inwestycje w obcy środek trwały,
✓ Wartości niematerialne i prawne, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych,
✓ Środki trwałe a niskocenne składniki majątku,
✓ Środki trwałe i WNiP niepodlegające amortyzacji podatkowej.
Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych na tle zmian w 2018 roku
✓ Regulacje ustawowe wynagrodzeń – omówienie problemów i praktycznych rozwiązań,
✓ Zmiany przepisów prawnych i podatkowych dot. świadczeń pracowniczych,
✓ Wyniki kontroli PIP i ZUS – najczęściej popełniane błędy,
✓ Przegląd orzecznictwa w zakresie podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych.
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6.

Wybrane zagadnienia problematyczne
✓ Nieodpłatne świadczenia – jak je zidentyfikować i opodatkować.
✓ Kary i odszkodowania – wypłacone i otrzymane – księgowanie i rozliczenia podatkowe – przykłady.
✓ Delegacje służbowe – regulamin podróży służbowych, praktyczne przykłady rozliczania delegacji w oparciu o
dokumenty źródłowe,
✓ Podnoszenie kwalifikacji pracowników – dokumentowanie potwierdzające koszt podatkowy a przychód
pracownika – przykłady w świetle najnowszego orzecznictwa.
✓ Zasady korzystania z mienia służbowego ( regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów,
telefonów, tabletów i innego sprzętu) – aspekt rachunkowy i podatkowy.

dr Piotr Karniej – doktor nauk ekonomicznych, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, kierownik działu
administracji w ambulatoryjnym podmiocie leczniczym, przedsiębiorca działający w sektorze zdrowia. Pracownik naukowo –
dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Universite Paris 13 i
Universitedu Littoral Cote d’Opale w Dunkierce. Autor licznych publikacji z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia.
Specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami leczniczymi; od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu systemów informacyjnych,
działalności leczniczej i ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia. Ekspert oceniający w programach finansowanych ze
środków Unii Europejskiej.

RODO W PODMIOTACH LECZNICZYCH
Uwaga !!!

Kolejność sesji może ulec zmianie

ZAJĘCIA: Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 22.05.2018r. kończą 24.05 około godz. 13:00

Do hotelu zapraszmy już 20 maja na kolacje/ lub 21.05 na kolacje pobyt skrócony/. Dzień 21.05 fakultatywny
program dostępny u organizatora. Kolejność zajeć i godziny mogą ulegać zmianie!!!

W związku z jubileuszem sponsorzy przewidują atrakcje prosimy w związku z tym o zabranie
paszportów!!

MIEJSCE : Hotel SKALNY - połozony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji
wygodne pokoje 1,2 os.a od strony południowej z pięknym widokiem na Jezioro Solińskie.

CENA:
pobyt standardowy od 20 maja
pobyt skrócony
od 21 maja
Dopłata do pokoju 1 osobowego

1690zł netto*
1420zł netto*
150zł/200zł

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw .
Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22)2578629
Istnieje również możliwość
przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:
FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński
Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80
Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.
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Kontakt do Organizatora:
22 3723980;601354488

KARTA ZGŁOSZENIA

XV jubileuszowy Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s
Finansowych podmiotów leczniczych.
IMIĘ I NAZWISKO:.....................................................................................................................................
STANOWISKO:...........................................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI NA FAKTURĘ (DOKŁADNA NAZWA I ADRES):.....................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................
.....................................................................................NIP:.................................... ......TEL.:............................................TEL.KOM.:............................
..................FAX:....................................................E-MAIL..............................................................................PESEL.....................................................
ADRES ZAMELDOWANIA-...............................................................................................................................

Zakreślić wybraną opcję

Opłata łączna za wybraną
opcję

Pobyt podstawowy od 20 maja



1690zł netto

Pobyt skrócony od 21 maja



1420 zł netto

Wybrana opcja

Dopłata do pokoju 1 osobowego

TAK

NIE



Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych

PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:
Nr konta:

PRZELEWEM -przed szkoleniem

nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
UPOWAŻNIAM FIC Szkolenia DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU OSOBY ODBIERAJĄCEJ.
PRZY REZYGNACJI PÓŹNIEJ NIŻ 5 DNI OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB NIEOBECNOŚCI
ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA PONOSIMY KOSZTY SZKOLENIA

.....................................
pieczątka firmowa

.........................................
pieczątka imienna dyrektora
lub głównego księgowego

................................
podpis dyrektora lub
głównego księgowego
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