
Szanowni Państwo. 

Centrum Analizy Wartości organizuje 23 - 24 września 2019 r. seminarium 

dla jednostek naukowych: 

Amortyzacja środków trwałych  

w tym aparatury naukowo-badawczej 

- ujęcie bilansowe oraz w świetle przepisów podatku 

CIT oraz ustawy 2.0 

 I. Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego 

Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” 

1. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych. 

2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości. 

3. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej: 

4. Okres ekonomicznej użyteczności – czy można stosować stawki amortyza-

cyjne podatkowe? 

5. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych. 

6. Co z jednorazową amortyzacją aparatury badawczej do 500 000,- zł? 

7. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie? 

8. Trwała utrata wartości środków trwałych.  

9. Likwidacja środków trwałych. 

 II. Środki trwałe w podatku dochodowym od osób prawnych 

1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym. 

2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych. 

3. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych oraz indywidualne stawki amor-

tyzacyjne. 

4. Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. 

5. Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów. 

6. Wydatki ulepszeniowe a wydatki odtworzeniowe. 

7. Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej. 

8. Inwestycje w obcych środkach trwałych. 

9. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych. 

III. Środki trwałe sfinansowane lub dofinansowane z dotacji, sub-

wencji i innych źródeł. 
1.  Cena zakupu lub koszt wytworzenia aparatury wydatkiem kwalifiko-

walnym w projektach finansowanych przez NCN oraz NCBiR. 

2. Amortyzacja wydatkiem kwalifikowanym. 

3. Jakie zakupy inwestycyjne można sfinansować z subwencji? 

4. Finansowanie zakupu środków trwałych z funduszu wsparcia osób z nie-

pełnosprawnościami. 

5. Ujęcie dotacji otrzymanej po oddaniu środka trwałego do używania.  

6. Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego subwencją/dotacją w pra-

wie bilansowym oraz w podatku dochodowym. 

7. Ewidencja zwrotu części lub całości  dotacji do aktywów. 

8. Przykłady 

Wykłady poprowadzi i udzieli wyjaśnień:  

biegły rewident Elżbieta KIDA. 

 

Harmonogram zajęć: 

 I Dzień – 23.09.2019 r. zajęcia w godzinach 11.00 - 16.00 

II Dzień – 24.09.2019r. zajęcia w godzinach  9.00 – 13.00 

Uczestnicy otrzymają materiały autorskie dostosowane do w/w tematy-

ki oraz zaświadczenia o ukończeniu seminarium.  

Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej zespołu hotelowego  

„GOLDEN TULIP-CAMPANILE” w Warszawie ul. Towarowa 2 (dwa przy-

stanki od Dworca Centralnego). W hotelu Campanile istnieje możliwość za-

rezerwowania noclegu 23/24.09.2019 r. – (doba hotelowa od godz.14.00).  

Wszystkim uczestnikom zapewniamy obiady a osobom zakwaterowanym 

również śniadanie i kolację oraz wieczór w teatrze. 

Koszt szkolenia wynosi 1135 zł netto (1396,05 brutto).  

Dla osoby zakwaterowanej w pokoju dwuosobowym 1495 zł netto 

(1838,85 brutto), a w pokoju jednoosobowym 1605 zł netto (1974,15 brutto). 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na caw@caw.pl lub faksem wy-

pełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto  Centrum Analizy 

Wartości Bank Millennium SA nr 29 11602202 0000000026983451 (z dopi-

skiem C/58) bezpośrednio przed seminarium. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 22 659-63-84, 

tel/fax 22 823-63-26 w Warszawie. 

Nie wysyłamy potwierdzeń uczestnictwa.  
 Z poważaniem Organizatorzy 

 

 

 

Pozostałe szkolenia na stronie www.caw.pl  



.................................dnia............................ 

....................................... 

pieczęć zakładu CENTRUM ANALIZY WARTOŚCI przy ZO TNOiK 

 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A 

adres do korespondencji: ul. Wawelska 78 m 3 

02-034 WARSZAWA 

(nasz NIP 526-000-12-52)) 
 caw@caw.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA
  

udziału w seminarium dla jednostek naukowych pt. 23-24.09.2019r. 

„Amortyzacja środków trwałych w j.n” – 
 

1.  ...........................................................................................   ....................................   ......................... 

 imię i nazwisko stanowisko telefon 

 
2.  ...........................................................................................   ....................................   ......................... 

 imię i nazwisko stanowisko telefon 

 
3.  ...........................................................................................   ....................................   ......................... 

 imię i nazwisko stanowisko telefon 

Nazwa oraz dokładny adres zakładu pracy:  

................................................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................................................ 

Niniejszym upoważniamy CAW TNOiK do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu, 

nr NIP .......................................................................  

Przekazujemy na konto Centrum Analizy Wartości ZO TNOiK ul. Siedmiogrodzka 3A, 

01-204 Warszawa,  w Bank Millennium SA nr 29 11602202 

0000000026983451 (w przelewie  pros imy pod ać numer C/58)  kwo tę :  

1135 zł netto* (1396,05 brutto)   x. . . . . .osób = . . . . . . . . . . . . . . . . . .(bez zakwaterowania) 

 

1495 zł netto* (1838,85 brutto)   x. . . . . .osób = . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokój dwuosobowy) 

 

1605 zł netto* (1974,15 brutto)   x. . . . . .osób = . . . . . . . . . . . . . . . . . .(pokój jednoosobowy) 

* cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę 

zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co naj-

mniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT pobrane z www.caw.pl 

Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub rezygnacja z udziału w seminarium, w terminie 
krótszym niż 7 dni nie zwalnia nas od zapłaty w pełnej wysokości. 
 
 
 
 

.............................................. ............................................ 

Główny Księgowy Dyrektor/Prezes 
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