Program ramowy kursu GŁÓWNY KSIĘGOWY (III stopnia) - 155 G/L
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Moduł: ZAGADNIENIA PRAWNE, PODATKI 40g/l
System podatkowy w Polsce
Postępowanie podatkowe prze urzędami podatkowymi
Podatek VAT – wybrane zagadnienia
Podatek dochodowy od osób fizycznych – wybrane zagadnienia
Podatek od osób prawnych – wybrane zagadnienia
Podatki lokalne, od nieruchomości
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarami i usługami z zagranicą
Prawo karno-skarbowe
Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym
Procedury postępowania podatkowego, kontroli skarbowej i czynności sprawdzających
Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa władz firmy i głównej księgowej w świetle ustawy o
rachunkowości i ustaw podatkowych

Moduł: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – 100g/l
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6.

Naczelna koncepcja rachunkowości w polskim prawie bilansowym a zasada przewagi treści nad formą.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – zastosowanie w sprawozdaniach finansowych
Nadrzędne zasady rachunkowości.
Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji,
Rozliczania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych,
Wycena aktywów i pasywów:
a. na moment wprowadzenia do ksiąg rachunkowych
b. na dzień bilansowy
7. Wycena aktywów i pasywów w warunkach utraty kontynuacji działania
8. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych trwałych walutach obcych
9. Rzeczowe aktywa trwałe:
a. środki trwałe w budowie
b. środki trwałe - cena nabycia,
c. metody amortyzacji bilansowej i podatkowej,
d. ulepszenie a remont
e. aktualizacja i odpis z tytułu trwałej utraty wartości,
f. środki trwałe oddane / przyjęte na podstawie umowy leasingu (ewidencja w księgach
rachunkowych a przepisy podatkowe)
10. Rzeczowe aktywa obrotowe:
a. ceny rzeczywiste a stałe ceny ewidencyjne
b. metody rozchodu, rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
c. aktualizacja wartości
11. Inwestycje
a. klasyfikacja inwestycji
b. ewidencja w księgach rachunkowych aktywów finansowych
c. wycena instrumentów finansowych,
d. inne środki pieniężne,
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12. Rozrachunki
a. rozrachunki z pracownikami,
b. rozrachunki publicznoprawne,
c. zobowiązania z tytułu kredytu,
d. zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
e. obrót wierzytelnościami,
13. Kapitały własne
a. klasyfikacja i prezentacja kapitału podstawowego
b. kapitał z aktualizacji wyceny
c. korekta błędu podstawowego
14. Rezerwy
a. klasyfikacja i ewidencja rezerw
15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
16. Fundusze specjalne
17. Ewidencja przychodów podstawowej działalności:
a. sprzedaż produktów, towarów i materiałów
b. sprzedaż komisowa,
c. reklamacje,
18. Ewidencja kosztów podstawowej działalności:
a. układ rodzajowy i funkcjonalny kosztów,
b. rozliczenie kręgu kosztów,
19. Ustalenie wyniku finansowego
a. wariant kalkulacyjny
b. wariant porównawczy (zmiana stanu produktów, obroty wewnętrzne)
20. Ewidencja księgowa w szczególnych przypadkach
21. Terminy sporządzania, badania, ogłaszania i zatwierdzania sprawozdań
22. Elementy sprawozdania finansowego
23. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
24. Bilans
25. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny
26. Dodatkowe informacje i objaśnienia
27. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia i bezpośrednia
28. Zestawienie zmian w kapitale własnym

III.
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IV.

Moduł: ANALIZA EKONOMICZNA – 10g/l
Istota, znaczenie i przedmiot analizy finansowej
Metody analizy
Analiza sprawozdań finansowych - „czytanie sprawozdań”
Elementy analizy wskaźnikowej
Analiza finansowa dla potrzeb ryzyka kredytowego

TEST – 5g/l
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