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Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa 

na bezpłatne szkolenie pt. „Twoja firma -finanse i podatki”. 

 

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów prawa, form 

działalności, zdefiniowanie źródeł finansowania i ich ewidencji, analizy form 

opodatkowania i optymalizacji podatkowej w ramach dopuszczonych przepisami 

prawa, analiza opłacalności rozliczeń czynnego podatnika Vat, formy zatrudnienia 

i koszty z tym związane. Przedstawienie aktualnych interpretacji podatkowych 

i orzeczeń sądów. Ochrona i zabezpieczenie kapitału firmy poprzez właściwą ocenę 

kondycji kontrahenta. 

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarcza, osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza i osób zainteresowanych tą 

tematyką. 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącymi przepisami podatkowymi, 

ekonomicznym aspektem wyboru form opodatkowania, analizą źródeł przychodów, 

analizę kosztów firmy. Szkolenie ma charakter warsztatów, z prezentacja 

multimedialną i ćwiczeniami, 

Szkolenie poprowadzi Marta Frąckowiak – magister nauk ekonomicznych, księgowa 

posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, trener w zakresie 

podatków i analizy ekonomicznej, właściciel Biura Rachunkowego rozliczającego 

przedsiębiorstwa małe, średnie i duże. 

Szkolenie odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w Łodzi, 

miejsce szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie 

i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

http://www.sds.lodz.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Więcej informacji: www.sds.lodz.pl 

Serdecznie zapraszamy! 
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Program szkolenia 
 

„Twoja firma -finanse i podatki” 
 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 
Podstawy prawne i formy działalności 
Źródła finansowania 
- źródła własne i rodzinne 
- źródła zewnętrzne 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

. 
Podatek dochodowy – wybór formy opodatkowania 
- karta podatkowa 
- ryczałt ewidencjonowany 
- zasady ogólne 
- koszty uzyskania przychodów 
- obliczenie podatku 
 
 

12.15 – 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.15 
 
Podatek Vat 
- Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe 
- 50% odliczenia –wydatki samochodowe 
- pracownik w firmie i ZUS 
 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 16.00 
 
- przykłady 
- interpretacje i orzecznictwo 
- analiza ekonomiczna 
- pytania i dyskusja 
 

16.00 Zakończenie szkolenia 


