
 

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca przyszłych przedsiębiorców  

oraz rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line  

w formie webinarium pt. 

„Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych” 
 

Spółki komandytowe czeka rewolucja w opodatkowaniu, a zmiany jakie weszły w życie z początkiem roku 

2021 wymagają przygotowania firmy i podjęcia odpowiednich decyzji. Dotychczasowy schemat funkcjonowania 

tych podmiotów należy dostosować do nowych przepisów. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady 

podwójnego opodatkowania tych spółek oraz możliwe do zastosowania warianty rozwiązań oraz: 

1. Dotychczasowy schemat funkcjonowania spółek komandytowych. 

2. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – jakie są konsekwencje zmian. 

3. Rozliczenie podatkowe komplementariuszy. 

4. Przepisy przejściowe w zakresie terminu wejścia w CIT. 

5. Obowiązki księgowości wynikające ze zmian. 
 

Webinarium poprowadzi Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener  

z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej 

jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski 

Certyfikat Kompetencji Biznesowych. 
 

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować 

zaświadczenie o uczestnictwie w webinarium oraz otrzymają materiały do tematu. 
 

Szkolenie odbędzie się 03.02.2021 r. (środa) w godzinach od  12.30 – 14.00. 

 
 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

*Webinarium odbędzie się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym od organizatora narzędziem wykorzystywanym  

do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio  

z jego dostawcą.   Link do pokoju oraz inne szczegóły szkolenia zostaną przesłane do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail. 
 

**W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). 

Rejestracja na webinarium jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

***Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami 

organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 

p.pinkowska@pfp.com.pl. 

 

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl

