
Przedpo³udnie z podatkami

12 stycznia 2017 r., g. 9:00
Hotel Angelo, ul.Sokolska 24, Katowice 

Kancelaria KSP Legal & Tax Advice zaprasza na 

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania — sposób na wiêksze dochody Skarbu Pañstwa?
Przelew korzystniejszy podatkowo
Agio przestaje byæ neutralne podatkowo
Wymiana udzia³ów — Minister Finansów chce racjonalnych przyczyn
Nowa obni¿ona stawka CIT – dla kogo 15% podatku?
Us³ugi budowlane z odwrotnym obci¹¿eniem
Us³ugi finansowe i ubezpieczeniowe — ograniczenie zwolnienia z VAT
Nowe zasady odliczania VAT przy WNT i odwrotnym obci¹¿eniu
Odpowiedzialnoœæ solidarna nabywcy — rozszerzenie na nowe towary
Wykreœlenie z rejestru VAT — swoboda organów podatkowych
Powrót sankcji VAT za nierzetelne rozliczanie podatku
Big Data – MF gromadzi dane. JPK i co dalej?
Klauzula nadu¿ywania prawa tak¿e w VAT
Szybki VAT w paliwach
Innowacje z wiêkszymi ulgami podatkowymi
e-deklaracje w VAT
Krajowa Administracja Skarbowa
100 zmian dla firm 

Uszczelnianie systemu podatkowego — 
nowe mechanizmy w rêkach organów podatkowych

Agenda

RSVP do 5 stycznia 2017 r. 
na adres:  
lub faksem pod numer: +48 32 731 68 61 (kontakt: Magdalena Król)

magdalena.krol@ksplegal.pl

Koszt udzia³u wynosi 99 z³ netto dla 1 osoby lub 149 z³ netto przy zg³oszeniu 2 osób z firmy.
Liczba miejsc jest ograniczona.



Formularz zg³oszeniowy

nazwa firmy: 

 

NIP: 

 

kod pocztowy: 

 

 

 

miasto: ulica i numer: 

e-mail: 

 

 

 

tel. faks. tel. kom. 

 

Uczestnik 1: 

Stanowisko: 

 

Uczestnik 2: 

Stanowisko:  
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Uszczelnianie systemu podatkowego — 
nowe mechanizmy w rêkach organów podatkowych

Koszt udzia³u wynosi 99 z³ netto dla 1 osoby lub 149 z³ netto przy zg³oszeniu 2 osób z firmy.

Cena szkolenia obejmuje: 

magdalena.krol@ksplegal.pl
+48 32 731 68 61

udzia³ w szkoleniu, zestaw materia³ów szkoleniowych, przerwê kawow¹ oraz certyfikat udzia³u 
w szkoleniu. Warunkiem udzia³u w szkoleniu jest otrzymanie przez KSP T. Srokosz i Wspólnicy Sp.k. (dalej: KSP) 
wype³nionego formularza zg³oszeniowego poczt¹ elektroniczn¹ na adres:   b¹dŸ faksem pod 
nr  (kontakt: Magdalena Król) oraz dokonanie odpowiedniej wp³aty na rachunek bankowy KSP w banku 
PEKAO S.A. najpóŸniej do 5 stycznia 2017 r. Faktura VAT zostanie wystawiona w ci¹gu 
7 dni od daty otrzymania wp³aty i wys³ana na adres podany w formularzy zg³oszeniowym.

O przyjêciu na szkolenie decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. KSP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjêcia zg³oszenia je¿eli 
lista uczestników szkolenia bêdzie ju¿ zamkniêta oraz w przypadku niezg³oszenia siê minimalnej liczby uczestników. KSP 
zastrzega sobie prawo do odwo³ania szkolenia b¹dŸ zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia. W przypadku 
odwo³ania szkolenia wszelkie kwoty wp³acone KSP tytu³em zap³aty za udzia³ w szkoleniu zostan¹ zwrócone w ca³oœci 
w terminie 7 dni od daty przekazania stosownej informacji uczestnikom szkolenia. W przypadku rezygnacji przez uczestnika 
z udzia³u w szkoleniu na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia, KSP zachowuje prawo do pe³nego wynagrodzenia.

 59 1240 4227 1111 0000 4848 6044 
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Sylwetki prelegentów
Piotr Krupa, Partner
Radca prawny. Szef zespo³u Prawa Pracy KSP. Jest specjalist¹ w dziedzinie prawa spó³ek, fuzji, przejêæ 
i innych przekszta³ceñ w³asnoœciowych.

Doradza w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia oraz 
systemów wynagrodzeñ. Pomaga w uregulowaniu kwestii pracowniczych podczas przejêæ zak³adów 
pracy przez innych pracodawców, transferach i outsourcingu pracowników.

Od lat œwiadczy pomoc w zakresie bie¿¹cej obs³ugi prawnej spó³ek, przy realizacji przedsiêwziêæ typu 
joint-venture oraz znacz¹cych projektów restrukturyzacyjnych m.in. z sektorów: energetycznego, 
metalowego, hutniczego, budowy maszyn, infrastrukturalnego, budowniczego, górniczego oraz 
motoryzacyjnego.

Dawid Mielcarski, Senior Associate
Adwokat. Specjalizuje siê w zakresie prawa nieruchomoœci, prawa administracyjnego, prawa spó³ek oraz 
procesów s¹dowych. W obszarze jego praktyki znajduje siê tak¿e prawo pracy. 

Doradza pracodawcom w kwestiach zwi¹zanych z gromadzeniem, przechowywaniem oraz 
przetwarzaniem danych osobowych. Reprezentuje przedsiêbiorców w sporach z zakresu prawa pracy, 
doradza równie¿ jak chroniæ siê przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminacjê, a w przypadku 
wyst¹pienia przez pracowników z takimi roszczeniami s³u¿y rad¹ w zakresie zarz¹dzania powsta³ym 
sporem oraz reprezentuje klientów przed s¹dami pracy.

Posiada bogate doœwiadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu miêdzynarodowych kontraktów 
handlowych oraz porozumieñ, w tym umów dotycz¹cych prac projektowych, in¿ynieryjnych 
i wykoñczeniowych oraz umów dotycz¹cych realizacji procesów budowlanych.

Maciej Pietrzycki, Senior Associate 
Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa pracy. 

Œwiadczy us³ugi w zakresie nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunków pracy oraz w zakresie procedury 
zwolnieñ grupowych, w tym reprezentuje klientów w sporach w zwi¹zku z roszczeniami z zakresu prawa 
pracy. Doradza w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej, w tym kontraktów menad¿erskich, umów 
o pracê, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji.

Uczestniczy jako doradca pracodawców w negocjacjach ze stron¹ zwi¹zkow¹ w ramach procedury sporu 
zbiorowego oraz w negocjacjach z przedstawicielami rad pracowników. Pomaga pracodawcom 
formu³owaæ zasady dobrych praktyk, procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, które sprzyjaj¹ 
unikaniu procesów s¹dowych.



P o r a n e k z p r a w e m p r a c y 

26 kwietnia 2016 r., g. 9:00

Hotel Angelo, ul.Sokolska 24, Katowice 

Kancelaria KSP Legal & Tax Advice zaprasza na 




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

