FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 15 lipca 2019 roku na szkolenie na temat:

Rachunki bankowe w podzielonej płatności – rachunek/rachunki VAT
– zasady prowadzenia rozliczeń wydatków i dochodów budżetowych
oraz środków na rachunkach dochodów własnych.
Cele szkolenia:
Pełna prezentacja rozliczeń środków pieniężnych na rachunku VAT w aspekcie prowadzenia rozliczeń środków
budżetowych od poziomu jednostki do poziomu organu finansowego.
Korzyści ze szkolenia:
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają z wieloma praktycznymi przykładami działania podzielonej płatności i modeli
rozliczeń środków publicznych – dochody i wydatki.
Adresaci szkolenia:
Pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy odpowiedzialni są za poprawność prowadzonych rozliczeń
podzielonej płatności w podatku VAT.
Prowadzący szkolenie:
Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni
trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in.
dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa,
Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki
Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.
Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przelew wychodzący – brak środków na rachunku VAT.
Przelew wychodzący – częściowe pokrycie na rachunku VAT.
Przelew wychodzący – pełne pokrycie na rachunku VAT.
Rodzaje przelewów wychodzących w podzielonej płatności: przelew wewnętrzny, krajowy, zagraniczny –
zasady prowadzenia rozliczeń w tym korzystanie między innymi Express Elixir czy też z SORBNET2.
Przelew wychodzący i jego zwrot przy braku środków, częściowym pokryciu oraz pełnym pokryciu
na rachunku VAT.
Przelew z rachunku VAT do urzędu skarbowego przy braku środków, częściowym pokryciu oraz pełnym
pokryciu na rachunku VAT.

7.
8.
9.
a)
b)
c)
10.
11.
a)
b)
c)
d)
12.
13.
14.
15.

Przelew wychodzący przy płatnościach masowych.
Przelew przychodzący na rachunek wirtualny – zapis analityczny oraz zapis zbiorczy – raporty analityczne
z transakcji.
Ustalanie stanu środków na rachunku VAT oraz rachunkach rozliczeniowych w wersji:
Jeden rachunek bankowy dla każdej jednostki, urzędu oraz organu finansowego.
Więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki, urzędu i tylko jeden rachunek dla organu finansowego.
Tylko jeden rachunek bankowy VAT dla jednostki samorządu terytorialnego.
Przelewy: sesje bankowe, czas rzeczywisty operacji, blokada przelewu, ściągnięcie środków z rachunku itd. –
zasady prowadzenia rozliczeń.
Status środków na rachunku VAT:
Środki bez paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Zwroty wydatków.
Dochody (Rb-27s) oraz dochody własne(Rb34s).
Środki na wydatki (Rb28s) – przelew wychodzący i jego zwrot przy braku środków lub częściowym pokryciu
na rachunku VAT.
Powiązanie rachunku VAT z rachunkiem/rachunkami rozliczeniowymi (130,131,132,135,139 – numeracja kont
za wzorcowym planem kont).
Zerowanie rachunku VAT na dzień 31 grudnia 2018 roku – zerowanie pozorne i zerowanie faktyczne –
przykłady.
Rachunek VAT na dzień 01.01.2019 – rozliczanie środków według metody netto oraz brutto.
Schematy księgowe rozliczeń na rachunku VAT.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie
15 lipca 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Jaracza 74 w dniu

\

Cena szkolenia wynosi 409 zł netto przy zgłoszeniu do 3 lipca 2019. Cena po 3 lipca 2019 wynosi
459 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w
dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 9 lipca 2019 r.
na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę
zgłoszenia 42 / 288 12 86, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Zgłoszenie na szkolenie nt. Rachunki bankowe w podzielonej płatności – rachunek/rachunki VAT – zasady prowadzenia
rozliczeń wydatków i dochodów budżetowych oraz środków na rachunkach dochodów własnych.
w dniu 15 lipca 2019 r.
Instytucja (dane do faktury)
Nabywca FV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ..................................................................................... Adres: …………..........................................................................................................
Odbiorca FV …………………………………………………… Adres: …………..........................................................................................................
Tel: ..................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................
Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne
skreślić) TAK / NIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH organizowanych przez FRDL - Centrum Szkoleniowe w Łodzi
zamieszczony w niniejszym serwisie internetowym ośrodka.

…………………….……..……..
podpis

