POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW - zagadnienia szczególne''
PROGRAM SZKOLENIA:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•

Przedmiot opodatkowania
pojęcie budynku i budowli
linie, sieci, wyrobiska jako przedmiot opodatkowania
drogi, place, parkingi jako przedmiot opodatkowania
elektrownie wiatrowe, silosy, banery reklamowe jako przedmiot opodatkowania
stacje benzynowe, bocznice przeładunkowe, namioty cyrkowe jako przedmiot opodatkowania
likwidacja budynków, budowli a podatek od nieruchomości
warunki techniczne budynków i budowli a podatek od nieruchomości
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
wyłączenia z opodatkowania
Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości
właściciel, użytkownik wieczysty
posiadacz samoistny i zależny
najemca i dzierżawca nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
zarządca nieruchomości
posiadacz bez tytułu prawnego
Podstawa opodatkowania budowli

3.

4. Obowiązek podatkowy – moment powstania i wygasania
• istnienie przedmiotu opodatkowania
• rozpoczęcie użytkowania przedmiotu opodatkowania
• likwidacja przedmiotu opodatkowania
5. Zwolnienia z podatku na podstawie uchwały rady gminy
• charakter prawny zwolnienia
sposób korzystania ze zwolnienia
•



WYKŁADOWCA: dr MONIKA MUCHA – doradca podatkowy; wspólnik w TaxA Group Sp. z
o.o.; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych –
specjalizacja Prawo administracyjne, autorka licznych publikacji; stały współpracownik renomowanych firm
szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego.



MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, Wałbrzych



TERMIN SZKOLENIA: 15.01.2015




KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1 osoba - 290,00 zł
● 2 - 3 osoby - 275,50 zł. / os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 261,00 zł. / os. (10 % zniżki)

r.

godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 08.01.2015 r.

/ os.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel./fax: 74 842 62 60, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

