
 

ŚNIADANIE BIZNESOWE 
27 lutego 2013 r. 

 
 

Kancelaria KSP Legal & Tax Advice specjalizująca się m.in. w obsłudze prawnej i podatkowej 
przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych pragnie zaprosić Państwa na 
Śniadanie Biznesowe, którego tematem będzie: 
  

 Najnowsza praktyka w rozliczeniach podatkowych podmiotów z SSE 
 

Katowice, 27 lutego 2013 r., godz. 9:00, rejestracja od godz. 8:30, 
ul. Chorzowska 50 

sala konferencyjna nr 401,  piętro IV 

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy: 
 
 Nabywanie usług od podmiotów trzecich spoza strefy, a wynik strefowy – negatywna zmiana 

podejścia organów podatkowych i sądów, 
 Moment poniesienia wydatków inwestycyjnych – metoda kasowa czy memoriałowa, 
 Przychody z działalności pomocniczej (np. usługi serwisowe, transport, sprzedaż złomu, sprzedaż 

praw do emisji CO2), 
 Działalność pomocnicza niegenerująca odrębnych przychodów (np. marketing, sprzedaż, 

księgowość),  
 Zasady dokonywania rozliczeń w przypadku posiadania dwóch lub więcej zezwoleń strefowych, 
 Stosowanie kluczy alokacji kosztów,  
 Rozliczanie strat z działalności w strefie, 
 Inwestycje typu brownfield, 
 Wybrane możliwości optymalizacji podatkowej w przypadku firm strefowych działających w ramach 

grupy kapitałowej. 

Prosimy o potwierdzenie  
przybycia do 15 lutego br.  
i przesłanie nazwisk osób 
(maksymalnie 2 osoby z jednej 
spółki), które wezmą udział w 
spotkaniu na adres: 

 
malgorzata.popek@ksplegal.pl  

 
lub telefonicznie 
+48 32 731 68 79 
kontakt: Małgorzata Popek 

 
 
Ilość miejsc ograniczona.  
Po otrzymaniu przez KSP 
wypełnionego formularza 
rejestracyjnego, otrzymają  
Państwo potwierdzenie  
rejestracji. 

 

Zaproszenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółkach, Dyrektorów 
Finansowych oraz Głównych Księgowych i Księgowych. Podczas spotkania będzie okazja do dyskusji i 
wymiany doświadczeń w zakresie omawianych tematów. Spotkanie poprowadzą doświadczeni doradcy 
podatkowi KSP: Magdalena Patryas oraz Michał Wilk. Szacujemy, że spotkanie potrwa około trzech 
godzin.   
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 



 

 

ŚNIADANIE BIZNESOWE 
 

                                        27 LUTEGO 2013 r. 

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Najnowsza praktyka w rozliczeniach podatkowych podmiotów z SSE 
 

27 lutego 2013 r., godz. 9.00 
 

ul. Chorzowska 50, Katowice 

Sala konferencyjna nr 401, IV piętro 

 

Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres malgorzata.popek@ksplegal.pl  

lub faksem pod numer +48 32 731 68 61. 

 
nazwa firmy: 

kod pocztowy: miasto: ulica i numer: 

e-mail: tel. faks. tel. kom. 

Uczestnik 1 
 

Uczestnik 2 
 

Termin wysyłania zgłoszeń 15 lutego 2013 r. 

Zagadnienia, które szczególnie Państwa 

interesują, propozycje tematów do 

omówienia. 
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