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LTC AQUILA Zarzycki Niebudek  
Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka komandytowa  

ul. J.U. Niemcewicza 26, lok. U10, 02-306 Warszawa 
 

Tel.: 795 005 007  
e-mail: biuro@ltca.pl 

 

NIP: 5272719363 
REGON: 147395527 

 

 Podatek odroczony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Spółki 
  

Opis szkolenia:  

Celem szkolenia jest omówienie zasad obliczania i ustalania oraz księgowania podatku 
odroczonego w spółkach. Celem szkolenia jest także nabycie umiejętności dotyczących 
sprawdzania poprawności ustalania podatku odroczonego i bieżącego.  
Podatek odroczony w większości podmiotów jest ustalany i obliczany przez wiele firm raz do roku. 
W związku z tym chcemy przybliżyć tematykę tego podatku a także zaproponować model 
pozwalający na weryfikację poprawności ustalenia tego podatku. 

 

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się ustalaniem podatku odroczonego, jak również 
dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki, pracowników działu kontrolingu czy 
planowania. 
 
Zajęcia będą miały charakter wyłącznie praktyczny – teoria i przypomnienie przepisów krótki 
wstęp do szkolenia – pozostały czas będzie polegał na analizie i rozwiązywaniu przykładów 
praktycznych 
 
Program: 

1. Analiza i przypomnienie przepisów dotyczących podatku odroczonego (wg 

prawa polskiego i międzynarodowego); w tym szczególnie omówienie 

Krajowego standardu rachunkowości nr 2 „Podatek odroczony” 

2. Omówienie i analiza przykładów praktycznych dotyczących ustalania podatku 

odroczonego od różnicy w wartości księgowej i podatkowej wartości 

niematerialnych, środków trwałych i nieruchomości 

3. Omówienie i analiza przykładów praktycznych dotyczących ustalania podatku 

odroczonego od różnicy w wartości księgowej i podatkowej należności 

4. Omówienie i analiza przykładów praktycznych dotyczących ustalania podatku 

odroczonego od różnicy w wartości księgowej i podatkowej zapasów 

5. Omówienie i analiza przykładów praktycznych dotyczących ustalania podatku 

odroczonego od różnicy w wartości księgowej i podatkowej rozliczeń 

międzyokresowych przychodów, w tym dotacji otrzymanych na nabycie 

aktywów a także w zakresie kontraktów długoterminowych 

6. Omówienie i analiza przykładów praktycznych dotyczących ustalania podatku 

odroczonego od różnicy w wartości księgowej i podatkowej rezerw i rozliczeń 

międzyokresowych biernych 

7. Omówienie i analiza przykładów praktycznych dotyczących ustalania podatku 

odroczonego od różnicy w wartości księgowej i podatkowej inwestycji 

finansowych 

8. Analiza arkusza sprawdzającego poprawność ustalenia podatku odroczonego, 

przykłady całościowe dotyczące ustalenia podatku odroczonego za rok obrotowy 
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