Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek Pracodawców
Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejny termin to:

Śniadanie Podatkowe
5 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:30-12:00

„Zmiany w podatkach dochodowych i VAT w 2018 r.”
Program spotkania:
Podatek VAT
▪
▪
▪
▪
▪

Mechanizm podzielonej płatności
Podmioty uprawnione
Rachunki VAT
Korzyści dla nabywców towarów i usług
Skutki dla sprzedawców i usługodawców

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Podatki dochodowe
Nowe zasady ustalania dochodu osób prawnych w oparciu o źródła przychodów
Nowe warunki dla założenia PGK i aspekty związane z utratą statusu PGK
Zmiany dotyczące cienkiej kapitalizacji i kosztów finansowania
Zmiany związane z restrukturyzacjami przedsiębiorstw
Zmiany w przepisach o cenach transferowych i nowe zasady szacowania wartości transakcji
Ograniczenia wydatków kwalifikowanych, jako kosztów uzyskania przychodu
Zmiana tzw. klauzuli nieruchomościowej
Zmiany dotyczące opodatkowania dochodów dywidendowych
Zmiany dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
Opodatkowanie podatkiem dochodowym nieruchomości komercyjnych
Zmiany w PIT

Do udziału w śniadaniu podatkowym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: dyrektorów finansowych,
reprezentantów działów prawnych, finansowych / księgowych, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe
Prelegentami są specjaliści podatkowi (radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz aplikanci adwokaccy) z
warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells
Zgłoszenie udziału:
•

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres email prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego
otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.

•

Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje
kolejność otrzymywanych zgłoszeń.

•

Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Zapraszamy do naszej siedziby:

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Ul. Kaliska 23, lok U4
02-316 Warszawa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa
NIP: 526-27-86-889 REGON: 015796734
tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl
www.pzpb.com.pl

O Prelegentach
Andrzej Dębiec – Partner, radca prawny
w warszawskim biurze Hogan Lovells, odpowiedzialny za praktyki: podatkową
oraz projektów infrastrukturalnych. Posiada specjalistyczną wiedzę prawnopodatkową, popartą kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie
doradztwa na rzecz wiodących międzynarodowych i krajowych firm z sektora
nieruchomościowego (funduszy, firm budowlanych, deweloperów) oraz
podmiotów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, leasingowego,
funduszy inwestycyjnych oraz private equity.
Dorota Walerjan – Counsel, doradca podatkowy
specjalizuje się w doradztwie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
z udziałem podmiotów publicznych, a zatem w dziedzinie wymagającej
uwzględnienia nie tylko specyfiki podatkowo-prawnej i gospodarczej samego
przedsięwzięcia, ale również wyjątkowego charakteru zaangażowanych w nie
podmiotów.

Zbigniew Marczyk – Counsel, radca prawny
doradza m.in. w zakresie transakcji nieruchomościowych oraz ich
finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży budynków
biurowych, magazynów, centrów handlowych, hoteli, czy też
niezabudowanych gruntów inwestycyjnych.

Jan Starybrat – Prawnik, aplikant adwokacki
w swojej pracy skupia się na doradzaniu podmiotom gospodarczym w zakresie
spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, VAT oraz
podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Damian Bugaj – Prawnik, doradca podatkowy, aplikant adwokacki
zaangażowany jest w postępowania przed organami podatkowymi, jak również
przed sądami administracyjnymi oraz świadczy kompleksowe usługi
podatkowe i prawne, zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych podmiotów
gospodarczych.
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