Szanowni Państwo,
Kontynuujemy dobrą tradycję cyklu bezpłatnych śniadań tematycznych organizowanych przez Polski
Związek Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejne z tego cyklu
spotkań poświęcone będzie zagadnieniu należytej staranności w VAT.
Śniadanie podatkowe:
24 maja 2018 r. (czwartek), godz. 10:30-12:00

„Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT ”
25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało „Metodykę w zakresie oceny dochowania
należytej staranności przez nabywców od towarów w transakcjach krajowych”. Dokument ten jest
efektem prowadzonych konsultacji społecznych oraz prac Ministerstwa Finansów. Zawiera on między
innymi:
▪
▪
▪
▪

Zasady weryfikacji przez podatnika swojego kontrahenta i okoliczności transakcji
Określenie stopnia ryzyka udziału podatnika w „procederze oszustw podatkowych”
Ocena dochowania należytej staranności a mechanizm podzielonej płatności
Ryzyko zakwestionowania odliczenia VAT przez danego podatnika

W trakcie śniadania zostanie zaprezentowane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje
organów podatkowych, a także wynikające z nich praktyczne wskazówki odnośnie rozliczania podatku
VAT, w szczególności w przypadku transakcji z podmiotami, które nie są zarejestrowane, jako czynni
podatnicy VAT.
Do udziału w śniadaniu podatkowym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: dyrektorów
finansowych, szefów działów podatkowych, działów finansowo-księgowych, inne osoby
odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe Spółki.
Prelegentami są doradcy podatkowi z kancelarii Garrigues: Marek Karasiewicz i Anna Rutkowska-Brdulak
Zgłoszenie udziału:
•

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz
adres e-mail 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
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Notki biograficzne:

Anna Rutkowska-Brdulak
Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (od 2008 r.), radca prawny,
Associate w Kancelarii Garrigues, od ponad 11 pracuje w międzynarodowych
firmach zajmujących się doradztwem podatkowym; doradza zarówno
globalnym, jaki i regionalnym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność
w Polsce i na świecie, autorka wielu publikacji, opinii i ekspertyz dotyczących
VAT.

Marek Karasiewicz
Doradca podatkowy, Senior associate w kancelarii Garrigues, posiada
ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w
obszarze podatków dochodowych, cen transferowych, M&A i postępowań
podatkowych. Od wielu lat doradza spółkom z branży budowlanej w
różnorodnych aspektów podatkowych. Autor różnorodnych publikacji za
zakresu podatków.
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