
 

40/70/100 EURO ORAZ ODSETKI. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W ROZLICZENIACH NA PODSTAWIE PRZYKŁADÓW

 
INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie zaprezentowania wiedza 
dotycząca zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem oraz rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty 
rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych czy innych obowiązków, wynikających 
z obowiązujących przepisów ustawy. Dodatkowo uczestnicy otrzymają opracowane odpowiedzi na pytania, 
zadawane prowadzącemu podczas szkolenia. 

 
CELE I KORZYŚCI:  

 Zaprezentowanie nieprawidłowości związanych z procesem naliczania oraz rozliczania kwoty 40/70/100 
euro na bazie przykładów wraz ze wskazaniem poprawnych rozwiązań. 

 Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia. 
 
PROGRAM: 
1. Podmioty, wobec których nie jest dopuszczalne naliczanie 40/70/100 euro, a takie naliczenie jest 

realizowane - przykłady.  
2. Podmioty, wobec których należy stosować naliczanie 40/70/100 euro, a takie naliczanie nie jest realizowane 

w ogóle - przykłady. 
3. Wadliwe podejście do pojęcia termin zapłaty oraz wymagalność w zakresie: 

a) moment naliczania odsetek, 
b) ustalanie właściwego kursu euro dla kwot 40/70/100 euro rekompensaty, 
c) nabycie prawa do 40/70/100 euro. 

4. Wadliwe ustalanie momentu powstania przypisu na koncie 221 kwoty 40/70/100 euro. 
5. Brak odpisów aktualizujących przy funkcjonującej uchwale w sprawie niedochodzenia kwoty 40 euro. 
6. Błędne księgowania przy funkcjonującej uchwale w sprawie niedochodzenia kwoty 40 euro. 
7. Wadliwe naliczanie odsetek - ich wysokość. 
8. Brak inwentaryzacji na zryczałtowaną kwotę rekompensaty 40/70/100. 
9. Wadliwe prezentowanie danych w sprawozdaniach z operacji finansowych (Rb-N oraz Rb-ZN) związanych 

z kwotą 40/70/100 euro. 
10. Wadliwe zapisy w polityce rachunkowości dotyczące kwoty 40/70/100 euro. 
11. Wadliwa wycena na dzień bilansowy rozrachunków dotyczących kwoty 40/70/100 euro. 
12. Sytuacje szczególne a kwestia 40/70/100 euro - przykłady. 
13. Pytania i dyskusja. 

 
ADRESACI: Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni 
za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań oraz pracownicy windykacji, odpowiedzialni 
za dochodzenie należności. 
 

SZKOLENIE ON LINE 
4 l ipca 2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

40/70/100 euro oraz odsetki. Nieprawidłowości w rozliczeniach na podstawie 
przykładów 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
4 lipca 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13.30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl   
do 29 czerwca 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

