KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
zaprasza na

Webinarium dla tłumaczy prowadzących własną działalność gospodarczą
„Księgowa z tarczą antykryzysową”
w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 15:00-16:00
Miejsce szkolenia: platforma ClickMeeting
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników – tłumaczy prowadzących własną działalność gospodarczą – z
dostępnymi ułatwieniami dla przedsiębiorców wprowadzanych kolejnymi tarczami antykryzysowymi.
Omówienie wybranych zmian ustawowych, które zdaniem prowadzącej najbardziej przydadzą się
mikroprzedsiębiorcom.

Prowadząca, Agnieszka Skowrońska sama o sobie: Księgowość zawsze była moją pasją. Wiedzę i
doświadczenie zawodowe zdobywałam jednocześnie ucząc się i pracując jako księgowa. Od 1990 r
piastowałam stanowisko zastępcy głównego księgowego. W 1999 r. ukończyłam Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. W tym samym roku uzyskałam
także Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych (nr 13355/99). Od 2003 r. wykonuję działalność gospodarczą pod nazwą: Agnieszka
Skowrońska Biuro Usług Księgowych.
Prawo podatkowe podlega częstym zmianom, dlatego chcąc posiadać jak najszerszą wiedzę w tym
zakresie nieustanie doszkalam się samodzielnie, a także uczestniczę w szkoleniach organizowanych
m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego jestem członkiem od ponad dwudziestu lat.
Zajmuję się także stowarzyszeniami, fundacjami i NGO. W 2019 r ukończyłam Akademię Zarządzania
Finansami organizowaną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Staram się
uczestniczyć w społeczności przedsiębiorców poprzez udział w spotkaniach związku przedsiębiorców i
pracodawców, a także w spotkaniach w biurze Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
Chciałabym swoją pracą dawać przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa.
Tematy, które mogą pojawić się w trakcie webinarium, w zależności od zainteresowania
uczestników:
1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.
2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
3. Dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności.
4. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.
5. Zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego.
6. Umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne opłacone z opóźnieniem.
7. Rozłóż zaległy podatek na raty.
8. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.
9. Zapłać niższe zaliczki na PIT.
10. Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki.

11. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP. Skorzystaj z udogodnień w pożyczce
unijnej dla MŚP. Zgłoś się do instytucji finansujących współpracujących z BGK.
12. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Brak obowiązku
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii w związku z COVID-19.
13. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych.
14. Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.
Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.
15. Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
16. Nie musisz zwiększać podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w
2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu
terminu zapłaty.
17. Możesz zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii.
18. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach
o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
19. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy. Termin płatności rocznej za 2020 r.
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz
też zawnioskować o późniejszą płatność.
20. Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości. Rada Gminy może uchwalić
zwolnienie wybranych grup przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.
Webinarium bezpłatne, przeznaczone wyłącznie dla członków PT TEPIS

Ważne informacje:
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: tepis@tepis.org.pl do dnia 27 maja 2020 r.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Po zapisaniu się na webinarium
https://pttepis.clickmeeting.com/
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Biuro PT TEPIS potwierdza rejestracje. Po potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium. Jest
to wiadomość automatyczna z platformy.
Uwaga: brak wiadomości z linkiem należy zgłosić najpóźniej dzień przed szkoleniem.
Sekretariat: Biuro PT TEPIS, ul. Emilii Plater 25 lok. 44, 00-688 Warszawa
tel. +48 514 434 476, e-mail: tepis@tepis.org.pl, strona internetowa: www.tepis.org.pl

Webinarium organizowane jest na zasadzie non-profit

ZAPRASZAMY!

