
ODWRÓCONY VAT W BUDOWNICTWIE 

9 czerwca 2017, godz. 9:00
Hotel Angelo
ul. Sokolska 24, Katowice

Zapraszamy do udziału w seminarium na temat mechanizmu odwróconego obciążenia w VAT na usługi 
budowlane. W trakcie spotkania omówimy przyczyny wprowadzenia mechanizmu w styczniu 2017 r., a 
także praktykę z jego stosowania. Spojrzymy na problem neutralności VAT-u w branży budowlanej oraz 
zastanowimy się nad czynnikami minimalizującymi ryzyko błędnych rozliczeń wykonawców 
i podwykonawców.

Spotkanie poświęcimy również na omówienie tzw. , który ma przeciwdziałać pakietu wierzycielskiego
zatorom płatniczym i ułatwić dochodzenie należności. Przedstawimy również zmiany w  odpowiedzialności 
inwestora za zobowiązania powstałe w procesie budowlanym.

Szkolenie poprowadzą adwokat oraz doświadczony doradca . Podczas Dawid Mielcarski Łukasz Jedynak
spotkania będzie okazja do zasięgnięcia opinii specjalistów w indywidualnych sprawach. Prosimy 
o przesyłanie do nas pytań i zagadnień, których omówienie szczególnie by Państwa interesowało.

Zaproszenie kierujemy do deweloperów, przedstawicieli firm budowlanych, wykonawców 
i podwykonawców oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółkach.

Program:
ź 8:30 – 9:15 Rejestracja i networking 
ź 9:15 - 11:45 Prezentacja i dyskusja
ź 11:45-12:00 Podsumowanie

Informacje organizacyjne:
ź Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.
ź Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
ź Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
ź RSVP do 2 czerwca 2017 r. Prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: agata.muras@ksplegal.pl.
ź Zastrzegamy sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom z firm prawniczych, doradczych i audytorskich.
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AGENDA

I.         Część podatkowa
            9:15 -10:15

1. Rozmiar i skutki luki podatkowej w VAT
2. Mechanizmy uszczelniające wdrażane przez MRiF
3. Dlaczego w branży budowlanej pojawiło się odwrotne obciążenie? 
4. Roboty budowlane i rozliczenia VAT-owskie
6. Skutki błędnych rozliczeń oraz mechanizmy minimalizujące ryzyko ich wystąpienia 

II.        Część prawna
            10:30-11:45

1. Odpowiedzialność inwestora za zobowiązania – stan obecny
2. Planowane zmiany w odpowiedzialności inwestora za zobowiązania w procesie   
 budowlanym
3. Nowe instrumenty zwiększające ochronę podwykonawców 
4. Odwrotne obciążenie – aspekty cywilistyczne a ustawa o VAT
5. Inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca -  definicje i role w procesie
              budowlanym 

ZAPRASZAMY

10:15- 10:30 Przerwa
            

11:45-12:00 Podsumowanie i dyskusja
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Formularz zgłoszeniowy
Bazwa firmy: 

 

 

kod pocztowy: 

 

 

miasto: ulica i numer: 

e-mail: 

 

 

tel. faks. tel. kom. 

 

Uczestnik 1: 

Stanowisko: 

 

Uczestnik 2: 

Stanowisko:  

 

 

Informacje organizacyjne:
ź Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.
ź Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
ź Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń
ź RSVP do 2 czerwca 2017 r. Prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: agata.muras@ksplegal.pl 

lub faksem pod numer: +48 32 731 68 61 (kontakt: Agata Muras).
ź Zastrzegamy sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom z firm prawniczych, doradczych i audytorskich.

nazwa firmy:
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