OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517

Fax. (22)5177707, (22)3102707, tel.(22)3102800,(22)5177800

www.taxpress.pl

WYŁĄCZENIA USTAWOWE Z ART. 243 UST. 3, 3A I 3B UFP
A PREZENTACJA DANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMIN I POWIATÓW
SZKOLENIE:

TERMIN: 12 LISTOPADA 2019 R. (SPOTKANIE 10.00 – 15.00)
MIEJSCE: KRAKÓW, HOTEL EUROPEJSKI, UL. LUBICZ 5 (DOJAZD OD ULICY
RADZIWIŁŁOWSKIEJ), SALA KOLUMNOWA

PROWADZĄCY:

– długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz
sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach
edukacyjnych na terenie całej Polski.
ANNA BANDOCH

Celem szkolenia jest omówienie zasad dokonywania wyłączeń ustawowych i ich prezentacji w wieloletniej
prognozie finansowej jak również przedstawienie metod przygotowania arkusza służącego do obliczenia wyłączeń
ustawowych prezentowanych w wieloletniej prognozie finansowej.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podział wyłączeń ustawowych na grupę z art. 243 ust. 3, art. 243 ust. 3 a i 3b ufp:
 umowy zawarte na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 okres obowiązywania wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia części wydatków
refundowanej środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 okres obowiązywania wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia części wydatków
dotyczących wkładu własnego;
 wcześniejsza spłata zobowiązań określona w art. 243 ust. 3b − możliwe warianty spłaty.
2. Wyłączenia z art. 243 ust. 3 i 3a ufp wydatków bieżących związanych z obsługą długu a prezentacja
danych w wieloletniej prognozie finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.
243 ustawy o finansach publicznych;
 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243
ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy);
 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243
ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.
3. Wyłączenia z art. 243 ust. 3 i 3a ufp rozchodów związanych z obsługą długu a prezentacja danych w
wieloletniej prognozie finansowej jednostek samorządu terytorialnego:
 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3
ustawy o finansach publicznych;
 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a
ustawy;
 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243
ustawy.
4. Prezentacja danych związanych z wyłączeniami w sprawozdaniach budżetowych. Omówienie zasad
sporządzania arkusza do obliczania wyłączeń ustawowych:
 część szczegółowa sprawozdania NDS a prezentacja danych z WPF, przedstawienie przykładów
sporządzania informacji w zakresie wyłączeń ustawowych;
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metodologia przygotowywania arkusza do obliczania wyłączeń ustawowych;
zmiany wprowadzane w trakcie roku budżetowego a prezentacja w WPF wartości podlegających
wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
5. Pytania i odpowiedzi.
KOSZT: 490 zł* (bez lunchu: 475 zł*)
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, jednorazową przerwę kawową, lunch)

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 441 zł*, (bez lunchu: 426 zł*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW TRZECH TYTUŁÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych…”, „Kazusu Podatkowego”,
„Procedur Administracyjnych i Podatkowych”: 417 zł* (bez lunchu: 402 zł*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Kazusu Podatkowego” i „Procedur Administracyjnych
i Podatkowych”: 466 zł* (bez lunchu: 451 zł*)
(* Cena dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)

K AR T A ZG Ł O S ZE N IA UC ZE S T N I C T W A W S ZK O L E NI U
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia.

NABYWCA:

ODBIORCA:

Nazwa instytucji: ……...………………………………….

Nazwa instytucji: ..…………………….………………...

………………………………………………………………

………………………………………………….……….….

Adres: .……………………………………………………..

Adres: .…………………………………………..….……..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Telefon:.…………..…………Fax:……….………………

Telefon:………………………Fax:………………..……..

E-mail:………….………………………….………………

E-mail:……………………………………………………..

ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU: IS
12 LISTOPADA 2019 R. w KRAKOWIE – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

LP.

IMIĘ I NAZWISKO
(DRUKOWANYMI LITERAMI)

STANOWISKO

WYDZIAŁ

OPŁATA ZA
1 OSOBĘ

1.
2.
3.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail.
Prosimy o wystawienie faktur(y) VAT.

RAZEM:

….....................................
Kierownik Jednostki

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami.

….....................................
Kierownik Jednostki

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ :
faxem: (22)310-27-07, (22)517-77-07,
e-mailem: kontakt@taxpress.com.pl
na adres firmy: Wydawnictwo Taxpress s.c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
04-028 Warszawa
PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!!
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od
zaległych wpłat.

