Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. oraz firma audytorsko - doradcza
KPMG w Polsce mają przyjemność zaprosić
Państwa na szkolenie:

„Działalność w SSE – aspekty
rachunkowe, podatkowe
i pomoc publiczna”

Termin: 11 maja 2017
Miejsce: Restauracja Przystań, Olsztyn
ul. Żeglarska 3, sala Barramundi

Program szkolenia
10.45 -11.00

Rejestracja

11.00 – 11.10

Powitanie
Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do
korzystania ze zwolnienia podatkowego
 Ustalanie kosztów kwalifikowanych
 Rozpoznawanie kosztów według podejścia kasowego i
memoriałowego
 Zaliczki na poczet przyszłej dostawy

11.10 – 12.10

Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających
zwolnieniu lub opodatkowaniu
12.10 – 12.20

Przerwa kawowa

Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
 Metodyka podziału kosztów
12.20 – 13.20
 Praktyczne aspekty kwalifikacji do kosztów wspólnych
Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej
13.20 – 14.05

14.05 – 15.00

Obiad
Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej
 Ustalenie momentu, od którego można korzystać ze zwolnienia
podatkowego
 Sprzedaż, likwidacja środka trwałego
Dyskontowanie

15.00 – 15.35

Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów
administracyjnych

15.35 – 15.45

Przerwa kawowa

15.45 – 16.00

Pytania uczestników

16.00

Zakończenie szkolenia

Prelegenci
Michał Klimczak
Tax Manager
M: +48 668 337 389
E: mklimczak@kpmg.pl
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, magister
ekonomii

Doświadczenie / Kluczowe projekty


Specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych z
zakresu podatków, w szczególności w kwestiach
związanych z podatkiem dochodowym od osób
prawnych i fizycznych. Uczestniczył w szeregu
projektów związanych ze strukturyzacją podatkową
grup kapitałowych, optymalizacją kosztów oraz
wykorzystaniem ulg podatkowych. Nadzorował
przygotowanie polityk cen transferowych oraz
dokumentacji cen transferowych dla grup
kapitałowych.



Posiada szeroką wiedzę w doradzaniu
przedsiębiorstwom w kwestiach otrzymywania zachęt
inwestycyjnych. Jest specjalistą w tematyce
Specjalnych Stref Ekonomicznych, brał udział w
nadzorowaniu procesu lokowania w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych inwestorów krajowych i
zagranicznych. Nadzoruje proces rozliczeń
podatkowych dla klientów korzystających ze zwolnień.



Wspiera przedsiębiorców w trakcie postępowań
podatkowych oraz kontroli podatkowych oraz
skarbowych.

Wojciech Kotłowski
Tax Senior Manager
M: +48 512 047 550
E: wkotlowski@kpmg.pl
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe


Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,
magister prawa.



Licencjonowany doradca podatkowy.

Doświadczenie / Kluczowe projekty


Wojciech Kotłowski od 2012 roku pełni rolę managera
w biurze KPMG w Gdańsku. Podczas swojej
wieloletniej pracy zawodowej doradzał w bieżących
kwestiach podatkowych zarówno w zakresie prawa
polskiego jak i międzynarodowego prawa
podatkowego (były to m.in. analizy umów, opinie
i komentarze podatkowe, asysta w bieżących
rozliczeniach CIT i VAT, przeglądy podatkowe).



Wojciech posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie
zawodowe związane z tematyką Specjalnych Stref
Ekonomicznych, wielokrotnie pełnił również rolę
prelegenta na konferencjach oraz seminariach
poświęconych zagadnieniom
z tego obszaru.

Zgłoszenie uczestnictwa
W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o przesłanie na adres e-mail:
agnieszka.ceglowska@wmsse.eu lub pod nr faksu 89 535 90 02 formularza zgłoszenia oraz
potwierdzenie dokonania opłaty organizacyjnej do dnia 8.05.2017.

Dodatkowych informacji związanych ze szkoleniem udziela:
Agnieszka Cegłowska
agnieszka.ceglowska@wmsse.eu
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn
tel. 89 535 02 41 w. 23

