AKADEMIA – część podatkowa
1 dzień - 4h
Stowarzyszenia i Fundacje w roli podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

1. Zakres przedmiotowy zwolnienia z podatku
2. Warunki zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dla
Fundacji i Stowarzyszeń – art. 17 ust. 1 pkt 4
3. Źródło przychodów Stowarzyszeń i Fundacji
4. Zwolnienie Fundacji i Stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku
publicznego
5. Wydatkowanie dochodu na cel pośredni
6. Brak wydatkowania środków na cele statutowe – sposób wyliczenia podatku
7. Przykładowe wypełnienie deklaracji CIT
2 dzień – 4h

OPP, fundacje i stowarzyszenia podatnikiem podatku VAT

1. Status podatnika podatku od towarów i usług (VAT), działalność gospodarcza w
rozumieniu ustawy o VAT a działalność statutowa
2. Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT
3. Działalność odpłatna i nieodpłatna – zakres opodatkowania VAT
4. Obowiązek podatkowy, stawki – specyfika
5. Podatek naliczony – odliczenie prewskaźnikiem i strukturą
6. Praktyczne przykłady opodatkowania i odliczenia
3 dzień – 4h

Pozostałe regulacje podatkowe dotyczące organizacji pożytku publicznego, fundacji i
stowarzyszeń - ulgi i zwolnienia

1.
2.
3.
4.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Podatek od nieruchomości
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoba prowadząca:
dr Monika Mucha doradca podatkowy

Partner

Tax Advisors Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
Ul. Jedności Narodowej 41/3C
50-260 Wrocław
Tel. + 48 71 789 50 50
Fax + 48 71 789 42 20
Tel. kom. + 48 501-404-111
E-Mail: mm@taxagroup.pl

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w
2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa
podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka
Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.
Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów
publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu
Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też
funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego
„Podatki w sektorze publicznym”.
Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych,
Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych,
biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego uczestniczka licznych konferencji
naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.

