RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ ROZRACHUNKI PODATKOWE WSPÓLNOTY
PRAWO, ORZECZNICTWO, INTERPRETACJE PODATKOWE

Program szczegółowy wykładu ONLINE
1.Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa i jej odpowiedzialność za zarząd
1.1.Kto odpowiada z mocy prawa za zarząd, zarząd wspólnoty, czy firma usługowa?
1.2.Warunki świadczenia usługi zarządzania oraz obsługi księgowo- podatkowej według
PKWIU 2015 .
2. Zdarzenia i operacje gospodarcze wspólnoty w czasie pandemii. Czy bez uchwały w
sprawie planu gospodarczego i opłat na dany rok można podejmować decyzje, w tym
obciążać właścicieli opłatami? Metodyka głosowania w czasie pandemii. Procedowanie
przykładowej uchwały podejmowanej w czasie pandemii, dokumentacja, przechowywanie
dokumentacji głosowania.
3.Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa wspólnoty według prawa i orzecznictwa.
Wskazówki księgowe metodyczne prowadzenia ewidencji rachunkowej.
3.1.Ewidencja rachunkowa wspólnoty - wskazówki
3.2.Wzór sprawozdania finansowego wspólnoty. Jak zatwierdzać sprawozdanie finansowe
w czasie pandemii?
3.3.Podstawa do rozliczenia wyniku finansowego za rok obrachunkowy, nadwyżki
bilansowej lub straty i wskazówki metodyczne
4.Ewidencja rachunkowa wspólnoty jest księgą podatkową w rozumieniu art. 3 Ordynacji
podatkowej i podlega "JPK - na żądanie" organu.
4.1.Ewidencja i dokumentowanie dla celów statutowych
4.2.Ewidencja i dokumentowanie dla celów sprzedaży towarów i usług
4.3.Ewidencja dla potrzeb podatku dochodowego
4.4. Ewidencja dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.Obowiązki wspólnoty według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz według
ustawy o pracowniczych polanach kapitałowych. Czy wspólnota podlega ustawie o PPK?
6.Ustawa VAT a obowiązki wspólnoty jako nabywcy towarów i usług. Wymagania dot.
mechanizmu podzielonej płatności -po zmianach prawa. Mechanizm obligatoryjny i
fakultatywny - jakie różnice? Rygory i sankcje.
7.Obowiązki wspólnoty jako podatnika w sprzedaży towarów i usług. Fakturowanie,
refakturowanie
7.1.Czy wspólnota powinna się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?
7.2.Rewolucyjne zmiany w obowiązkach podatnika VAT czynnego

7.3.Korygowanie faktur po nowemu.
7.7.Rygory ustawy
8.Specyfika rozrachunków z tytułu mediów i zasady rozrachunków z właścicielami lokali .
Prawo, orzecznictwo, praktyka, interpretacje podatkowe.
9.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych a obowiązki wspólnoty jako podatnika
tego podatku. Zasady rozrachunków z organem podatkowym.
9.1.Źródło wolne od podatku dochodowego GZM według orzecznictwa - a pułapki
podatkowe.
9.2.Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków. Korekta
rozrachunków w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy
9.3.Czy do złożonego CIT-8 trzeba było załączyć sprawozdanie finansowe?
10. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w rozliczeniu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
11.Nowe rygory Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego wobec podatnika,
organu zarządzającego oraz wobec księgowego

Zapraszam do moich książek wyd. Prawniczego Wolters Kluwer, w tym do
najnowszej ze stanem prawnym lipiec 2021

