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Szanowni Państwo, 

Kontynuując tradycję czwartkowych śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, partnerskie firmy i kancelarie doradcze, zapraszamy na kolejne  

Śniadanie doradcze 
14 lutego 2019 r. (czwartek), godz. 10:00-12:00 

 

 

„Nowe technologie w monitoringu dróg – zastosowanie radarów naziemnych” 
 

W 2019 roku wchodzą w życie bardzo istotne zmiany w prawie, które dotyczą m.in. podmiotów z 
branży budowlanej. Podczas śniadania przedstawimy znaczenie kluczowych zmian w przepisach dla 
firm z branży w trzech obszarach: 
• Obszar podatków (60 min) - Magdalena Podolska, Senior Manager; Maciej Dybaś, Senior 

Manager 

• obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment)  

• wpływ nowej matrycy stawek VAT na branżę budowlaną (wygaśnięcie ważności posiadanych 
interpretacji indywidualnych, Wiążąca Informacja Stawkowa) 

• klasyfikacja świadczonych usług jako objętych odwrotnym obciążeniem 

• informatyzacja raportowania (JPK VDEK i e-sprawozdania finansowe) 

• dodatkowe sankcyjne stawki podatkowe 

• regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) 

• podatek u źródła 

• wpływ zmian w podatkach na finanse i wyceny 

• Obszar cen transferowych (30 min) - Anna Wcisło, Partner 

• przepisy o recharakteryzacji bądź reklasyfikacji danej transakcji 

• przepisy o tzw. safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej 

• przepisy o dokonywaniu korekt pomiędzy podmiotami powiązanymi 

• przepisy o transakcjach finansowych oraz zabezpieczających (gwarancje i poręczenia) 
• Obszar procedur w zakresie zgodności z prawem (30 min) – Katarzyna Komulainen, Senior 

Associate 

• Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
• Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary 

 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności członków zarządu, dyrektorów finansowych, 

szefów działów prawnych, tax managerów i głównych księgowych. 

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 

2019 – nowy rok, nowe wyzwania prawne i podatkowe  

dla branży budowlanej 
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Notki biograficzne: 
 

 

Anna Wcisło- Partner 
Anna ma ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu doradztwa 
podatkowego – specjalizacja ceny transferowe. W swojej karierze realizowała 
różnorodne projekty, w tym m. in. negocjowanie dla klientów uprzednich 
porozumień cenowych (APA) z Ministerstwem Finansów; przygotowywanie wyceny 
transakcji (finansowych, niematerialnych, towarowych) na potrzeby podatkowe; 
wspieranie klientów w kontrolach US i UKS, w tematach dotyczących cen 
transferowych; tworzenie polityki cen transferowych, przepływów transakcyjnych, 
procedur rozliczeń, ustalanie rynkowego poziom rozliczeń; udział w projektach 
restrukturyzacyjnych. 
 

 

Magdalena Podolska- Senior Manager 
Magdalena specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności z zakresu 
podatku dochodowego i opodatkowania transakcji. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w dziedzinie optymalizacji podatkowej projektów inwestycyjnych i 
procesów restrukturyzacyjnych dla krajowych i międzynarodowych inwestorów. 
Doradza w szczególności klientom z branży nieruchomości - przy transakcjach, jak i 
w ramach bieżącej obsługi podatkowej. 
 
 

 

Maciej Dybaś- Senior Manager 

Ekspert w zakresie podatku VAT, świadczy usługi na rzecz polskich i zagranicznych 
podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki (bankowość, ubezpieczenia, leasing, 
pośrednictwo finansowe, handel detaliczny, branża spożywcza, usługi medyczne, 
usługi budowlane). W ramach prowadzonej praktyki, łączy kompetencje doradztwa 
podatkowego z doradztwem regulacyjnym, a także doradztwem przy złożonych 
transakcjach fuzji i przejęć. Ma za sobą również doświadczenia międzynarodowe – 
był menedżerem odpowiedzialnym za wdrożenie obsługi procesów podatkowych 
dla renomowanego amerykańskiego banku w centrum usług wspólnych na 
Filipinach. Autor wielu artykułów i komentarzy w prasie branżowej, doświadczony 
trener prowadzący szkolenia w zakresie VAT. 
 

 

Katarzyna Komulainen- Senior Associate 

Katarzyna jest adwokatem specjalizującym się w postępowaniach sądowych i 
arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z obszaru tzw. White Collar 
Crime oraz cywilnych spraw gospodarczych. Doradza klientom, m.in. przy tworzeniu 
strategii postępowania zarówno na etapie przedsądowym, jak i we wszystkich 
instancjach w postępowaniu przed sądami.  
Katarzyna posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych w 
postępowaniach sądowych i arbitrażowych prowadzonych przez sądy polubowne w 
Polsce i za granicą. Reprezentowała polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze z 
różnych branż, a także występowała jako pełnomocnik spółek kapitałowych w 
sporach przeciwko osobom działającym na ich szkodę. Wielokrotnie 
reprezentowała członków organów spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie 
ich odpowiedzialności karnej wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej. 
Prowadzi też postępowania wewnętrzne w podmiotach handlowych zmierzające do 
zminimalizowania ryzyka narażenia na odpowiedzialność karną oraz zajmuje się 
wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance 

 

 

  

 


