Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek
Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejne z cyklu spotkań
poświęcone będzie obowiązkowi raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules,
MDR).
Śniadanie podatkowe:
28 marca 2019 r. (czwartek), godz. 10:00-11:30

„Warsztat dotyczący obowiązku raportowania schematów
podatkowych – MDR”
Z dniem 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku identyfikowania oraz
przekazywania organom podatkowym informacji o tzw. „schematach podatkowych” (Mandatory
Disclosure Rules, MDR).
Szeroki zakres nowych regulacji, brak praktyki organów podatkowych wskazującej na kierunek wykładni
przepisów, a także szybkie tempo wprowadzenia zmian powoduje, że implementacja MDR jest znacznie
utrudniona, co zwiększa ryzyko ewentualnej odpowiedzialności po stronie zarówno organizacji jak
członków zarządu.
Podczas warsztatu przybliżymy Państwu następujące zagadnienia:
▪
▪
▪

Jakie uzgodnienia podlegają raportowaniu w zakresie MDR i przez kogo
Jak technicznie przeprowadzić raportowanie
Jak ustawić proces raportowania schematów w grupie

Do udziału w śniadaniu podatkowym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: członków zarządu,
dyrektorów finansowych, tax managerów i głównych/-e księgowych/-e
Prelegentami są Magdalena Podolska i Katarzyna Charchut z firmy Crido
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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tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl
www.pzpb.com.pl

Notki biograficzne:
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.
Katarzyna Charchut - Manager
Katarzyna specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku
dochodowego osób prawnych, ze szczególnych uwzględnieniem
podatkowych aspektów reorganizacji działalności spółek oraz grup
kapitałowych. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe w
doradztwie podatkowym i prawnym, które zdobyła m.in. w firmie
doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki oraz największych polskich kancelariach
prawnych. Uczestniczyła w licznych procesach restrukturyzacyjnych i
reorganizacyjnych, realizowanych zarówno dla polskich, jak i zagranicznych
podmiotów, obejmujących m.in. przekształcenia, łączenia, podziały spółek,
transfery przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części.
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