
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Prawo spadkowe - najważniejsze zagadnienia dotyczące dziedziczenia

Dziedziczenie jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy też

pozycji zawodowej. Większość z nas, wcześniej czy później, zetknie się z problemem dziedziczenia - czy to jako

spadkobierca, czy jako osoba sporządzająca testament bądź rozważająca przekazanie majątku bliskim na wypadek

śmierci.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady dziedziczenia, sposoby przekazaniu majątku oraz to jak wyglądają

postępowania spadkowe. Wskazane zostanie także kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz kwestie

podatkowe związane ze spadkobraniem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy dziedziczenia - otwarcie spadku, prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku i z niego wyłączone.

2. Dziedziczenie ustawowe - kręgi spadkobierców i zasady dziedziczenia.

3. Czy intercyza wpływa na dziedziczenie?

4. Rozporządzenie na wypadek śmierci:

a) Dziedziczenie testamentowe - forma testamentu, czy można go odwołać i podważyć?

b) Zapis windykacyjny i zapis zwykły - czym się różnią i co oznaczają dla spadkobierców?

c) Rozporządzenie poszczególnymi składnikami majątku, nie wyczerpującymi spadku (961kc).

d) Polecenie - czym jest i po co jest stosowane?

5. Pozbawienie praw do spadku:

a) Wydziedziczenie.

b) Uznanie niegodnym dziedziczenia.

c) Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.

d) Zachowek (krąg uprawnionych, jego wysokość, sposób dochodzenia i termin przedawnienia).

6. Postępowania w sprawach spadkowych:

a) O stwierdzenie nabycia spadku.

b) Poświadczenie dziedziczenia u notariusza.

c) Czy możliwe jest uchylenie lub zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia

dziedziczenia?

d) Dział spadku - czym się różni od nabycia spadku?

7. Odpowiedzialność za długi spadkowe:

a) Jak spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe?

b) Postępowanie sądowe i egzekucyjne przeciwko spadkobiercom dłużnika.

c) Klauzula wykonalności przeciwko lub na rzecz spadkobierców.

8. Podatek od spadków - kiedy należy go uiścić, wysokość, kto jest z niego zwolniony i jakie obowiązki należy



wypełnić?

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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