Split Payment w biznesie

Przygotuj się na nowe regulacje dotyczące płatności

Warszawa, 24 marca 2020

•

Rachunek VAT (zakładanie, status, przelewy bankowe, wykorzystanie środków – uznanie, obciążenie,
dysponowanie, procedury uwolnienia środków)

•

Odliczenie, zwrot, rozliczenie podatku VAT, terminy zwrotu w warunkach podzielonej płatności

•

Zabezpieczenie ryzyka podatkowego w warunkach stosowania split payment (należyta staranność
dowodowa przy postępowaniach podatkowych)

•

Decyzje biznesowe w warunkach split payment – studia przypadków.

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

DUE DILIGENCE
Split payment w biznesie
Korzyści ze szkolenia
Mechanizm podzielonej płatności split payment jest aktualnie stałym elementem
biznesu. Ma wpływ na księgowość, podatki, sprawozdawczość, czy wybór źródeł
finansowania. Decyzje biznesowe wymagają aktualnie nowego kryterium oceny jak split payment wpłynie na procesy płatności, planowania, budżetowania
wyników, czy bezpieczeństwa podatkowego prowadzonej działalności. Podczas
szkolenia pokażemy jak zorganizować działalność w warunkach split payment oraz
pokażemy proste metody i narzędzia analityczne, usprawniające i zwiększające
bezpieczeństwo podejmowanych decyzji.
Cel szkolenia
Zarządzanie biznesem w warunkach stosowania split payment
Forma szkolenia
Warsztat praktyczny, moderowany, metodą: problem - modelowanie – rozwiązanie.
Dużo przykładów, know-how, case studies, dyskusji, rozwiązań wdrożeniowych.
Metodyka
Warsztaty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analizy danych
finansowych, dokumentów korporacyjnych, planów i strategii rozwoju, case study, z
uwzględnieniem samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa na bazie wniosków z
przeprowadzonej analizy DD

Chciałbym pogratulować BMS Group za zorganizowanie udanego i bardzo profesjonalnego „Kongresu Prawników
i Compliance Managerów In – house X edycja”. Możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji i wymiany
doświadczeń w wąskim gronie profesjonalistów z zakresu compliance – moim zdaniem – stanowiła jeden
z kluczowych elementów przedmiotowego kongresu. Wiedzę zdobytą podczas dyskusji, wykorzystuję w
praktyce. Życzę dalszych sukcesów!
Andrzej Krawczyk, BOŚ Bank SA

PROGRAM
ROZPOCZĘCIE 9:00
1)

Mechanizm i podstawy prawne split payment

2)

Biała lista podatników (rejestr podatników VAT)

3)

Obowiązek stosowania split payment

4)

Rachunek VAT (zakładanie, status, przelewy bankowe, wykorzystanie środków – uznanie, obciążenie,
dysponowanie, procedury uwolnienia środków)

5)

Nowe rejestry VAT, matryca stawek podatkowych, JPK

6)

Relacje z kontrahentem w warunkach split payment

7)

Transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, eksport/import

8)

Oznaczanie i rozliczanie faktur (w tym pełne, zaliczkowe, korygujące, płatne częściowo)

9)

Formy regulowania zobowiązań a split payment (gotówka, przelew, płatność kartą, kompensata, barter)

10)

Mechanizm podzielonej płatności u nabywcy (sankcje, odpowiedzialność solidarna, odsetki)

11)

Mechanizm podzielonej płatności u sprzedawcy (sankcje, odpowiedzialność solidarna, odsetki)

12)

Odliczenie, zwrot, rozliczenie podatku VAT, terminy zwrotu w warunkach podzielonej płatności

13)

Skonto, kompensaty w warunkach podzielonej płatności

14)

Odwrotne obciążenie a split payment

15)

Koszty uzyskania przychodu, Kodeks Karny Skarbowy a split payment

16)

Zabezpieczenie ryzyka podatkowego w warunkach stosowania split payment (należyta staranność
dowodowa przy postępowaniach podatkowych)

17)

Decyzje biznesowe w warunkach split payment – studia przypadków w obszarze decyzji operacyjnych (cena,
koszt, marża), inwestycyjnych (planowanie, budżetowanie), finansowych (płynność, wybór źródeł
finansowania, sprawozdawczość finansowa)
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE 17:00
Miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie Prawnym & Compliance, organizowanym w kwietniu 2015 r.
przez firmę Business Media Solutions. Wiele sobie obiecywałem po tym wydarzeniu i nie zawiodłem się. Poprzez
rozwiązania, które przedstawili wieloletni Praktycy – Eksperci w swoich dziedzinach, zaczerpnąłem inspiracji,
która pozwoli spojrzeć świeżym okiem na działania we własnej organizacji. Możliwość benchmarkingu z osobami
decyzyjnymi z działów prawnych firm z najróżniejszych sektorów była inspiracją do nowych pomysłów i działań
w swojej organizacji. Mogę z całą pewnością polecić wydarzenia wykreowane przez ekipę BMS Polska, jako
zorganizowane i dopracowane w 100%.
Sławomir Wodecki, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SA

TRENER

Krzysztof Maślankowski
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
(rachunkowość, podatki, controling, analiza finansowa, budżetowanie, inne)
Ponad 15 lat doświadczenia w szkoleniach, wykładach, kursach, warsztatach z zakresu zarządzania
efektywnością biznesu (Adiunkt Katedra Finansów i Rachunkowości – Wyższa Szkoła Bankowa
Toruń/Bydgoszcz)
Wiceprezes Zarządu Liderio Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, CFO (Ekobenz Sp. z o.o.,
Creotech Instruments S.A.), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.), Manager
Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu (ARP S.A.), Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (MSP),
Dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KONKRET” sp.j. i sp. z o.o.),
Przewodniczący Rad Nadzorczych (Lubelski Węgiel “Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW,
wdrożenie SAP, MSR/MSSF, nadzór Komitet Audytu), Aircraft Maintenance Services, Ares, PHF,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Członek Krajowego Komitetu Standardów
Rachunkowości V kadencji, doradca podatkowy (nr wpisu 10766), licencja Ministerstwa Finansów,
kwalifikacje głównego księgowego SKwP, Ekspert Funduszu Badań i Wdrożeń Innowacji, Trener
biznesu, Moderator Design Thinking. Wdrożenia systemów Activity Based Costing, Value Based
Management, Lean Venture Capital, Strategic Value Controlling. Absolwent UMK, SGH, ALK, WSPiZ,
doktor nauk ekonomicznych, MBA (WSB/Franklin University Columbus), Adiunkt – Katedra
Finansów Wyższa Szkoła Bankowa Toruń. Specjalizacja – finanse korporacyjne, rynek kapitałowy,
strategie inwestycyjne, finansowanie i wycena przedsiębiorstw, analiza finansowa,
MSR/MSSF/USGAAP, controlling strategiczny. Nagroda I stopnia Rady Naukowej SKwP za najlepszą
pracę doktorską w dziedzinie finansów i rachunkowości – publikacja książkowa „Rekonstrukcja
podstaw teoretycznych Activity Based Costing – studium metodologiczne”.
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