Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko- Biała
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki wraz z partnerami realizuje projekt "OWES
subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach, którego planujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu
rozliczenia CIT i VAT w PES
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie trenera:
- w zakresie: praktycznego przygotowania przez PES zeznania podatkowego CIT 8, CIT 8/0 oraz CIT D
za 2017r. oraz rozliczenie VAT w organizacji.
W tym opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także
przeprowadzenie wykładu
Przykładowe zagadnienia w ramach szkolenia:
1. Sposób opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień
podatkowych oraz praktyczne wypełnienie druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D Opodatkowanie
podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, spółdzielni
socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego:
 Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 Przychody i koszty organizacji pozarządowych ujęciu rachunkowym i podatkowym.
 Fundusz statutowy a przychód podatkowy.
 Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
 Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.
 Praktyczne wypełnienie druków CIT.
 Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.
 Różnica między nowymi drukami CIT a obowiązującymi do tej pory.
2. Jednolity Plik Kontrolny i rozliczenie podatku VAT w organizacjach pozarządowych oraz
spółdzielniach socjalnych.










Cel, struktura wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Zasady stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Podmioty zobowiązane do stosowania.
Wymagania techniczne dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Organizacja pozarządowa i spółdzielnie jako czynni podatnicy podatku VAT;
Rozliczenie podatku VAT organizacjach pozarządowych i spółdzielniach.
Działalność statutowa i gospodarcza a podatek od towarów i usług;
Zasada rozliczenia proporcji w przypadku stawek VAT 23%, stawki zwolniona oraz czynności
niepodlegające podatkowi VAT

Oczekiwania wobec trenera:
- wykształcenie wyższe
- Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej PES,
- znajomość obowiązujących przepisów prawa i zmian w przepisach
- min. 300 h przeprowadzonych szkoleń w zakresie księgowości PES
Grupa docelowa: reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej; liczebność grupy od 10 – 18osób.
Miejsce: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13
Czas szkolenia: Szkolenie dwudniowe (2x8h lekcyjnych).
Data: 12,13 marca 2018 r.
Forma szkolenia: wykład – 70% (w oparciu o praktyczne przykłady); warsztat – 30%.
Zamawiający zapewni: salę, wydruk materiałów szkoleniowych, catering na szkoleniu oraz rzutnik
multimedialny do prowadzenia szkolenia.
Proszę o przedstawienie Państwa oferty cenowej na ww. zakres zlecenia, potwierdzenie terminu
szkolenia oraz dołączenie życiorysów oraz programu szkolenia.
Nazwa Oferenta/ów: ………………………………………………………………………………………….
Cena brutto na zlecenie wg powyższego zapytania: …………………………………………………………
Ofertę cenową należy przekazać pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć
osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 10:00

