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Rejestracja 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak otrzymanie 
potwierdzenia od organizatora.  

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli kadry 
zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz 
osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwach.

W celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie prosimy 
o wypełnienie formularza rejestracyjnego nie później niż do
20 lutego 2020 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak otrzymanie 
potwierdzenia od organizatora.  

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących 
działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. 
Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, 
a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do 
udziału w seminarium KPMG, które odbędzie 
się 26 lutego 2020 roku w B&B Hotel Centrum 
przy ulicy Grottgera 28 w Rzeszowie. 

W trakcie spotkania omówione zostaną 
podatkowe aspekty efektywnych inwestycji, 
podatkowe i poza podatkowe obszary 
prowadzenia działalności z uwzględnieniem 
specyfiki branży lotniczej. Prelegenci 
przedstawią również efektywność podatkową 
jako silnik rozwoju przedsiębiorstwa. Eksperci 
KPMG podczas seminarium odpowiedzą 
również na inne praktyczne pytania związane 
z Państwa działalnością.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez: 
AmCham, British Polish Chamber of Commerce 
oraz Podkarpacki Klub Biznesu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Patrycją Kuśnierek 
(pkusnierek@kpmg.pl, tel. +48 22 528 11 54).
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08:30 – 09:30 Inwestuj efektywnie – podatkowe aspekty 
• Polska Strefa Inwestycyjna;
• Podatkowe aspekty dokapitalizowania podmiotów

gospodarczych;
• Rozliczenie inwestycji w podatku dochodowym oraz wpływ na

podatek od nieruchomości;
• Restrykcyjne rozliczenie finansowania dłużnego;
• Podatkowe obowiązki przy płatnościach do podmiotów

zagranicznych;

09:30 – 09:50 Przerwa

09:50 – 10:50 Branża lotnicza – podatkowe i poza 
podatkowe aspekty prowadzenia działalności 

• Produkcja na zlecenie:
– Stałe miejsce prowadzenia działalności w podatku VAT;
– Koncepcja zakładu w podatku dochodowym;
– Rozliczenie usługi produkcyjnej w kontekście cen

transferowych;
• Producent kontraktowy:

– Łańcuch wartości dodanej w cenach transferowych;
– Obowiązki weryfikacyjne zakupu surowców – split payment /

biała lista VAT;
– Rozliczenie grupowych płatności z tyt. usług inżynieryjnych;

Prelekcje poprowadzą doradcy podatkowi, eksperci KPMG 
z wieloletnią praktyką zawodową: Monika Palmowska (Partner), 
Przemysław Szywacz (Partner), Marek Bielawski (Senior Manager), 
Jakub Roszkiewicz (Senior Manager), Grzegorz Wójcik (Manager), 
Marcin Michna (Assistant Manager).

11:50 – 11:10 Przerwa

11:10 – 12:10 Efektywność podatkowa silnikiem rozwoju – 
administracja podatkowa 

• Limity kosztów i zasada ceny rynkowej w rozliczeniu usług
grupowych;

• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Praktyka schematów podatkowych;
• Restrykcyjne rozliczenie grupowych systemów zarządzania

płynnością finansową
• Podatkowe stymulatory prowadzonego biznesu.

11:10 – 12:10 Sesja pytań i odpowiedzi

Agenda spotkania

Prelegenci
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Biura KPMG w Polsce:

kpmg.pl

Znajdź nas:
kpmg.pl
facebook.com/kpmgpoland
twitter.com/kpmgpoland
linkedin.com/company/kpmg_poland

youtube.com/kpmgpoland
instagram.com/kpmgpoland
pinterest.com/kpmgpoland

Warszawa
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Poznań
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: poznan@kpmg.pl

Gdańsk
al. Zwycięstwa 13a 
80-219 Gdańsk
T: +48 58 772 95 00
F: +48 58 772 95 01
E: gdansk@kpmg.pl

Kraków
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: krakow@kpmg.pl

Wrocław
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław
T: +48 71 370 49 00
F: +48 71 370 49 01
E: wroclaw@kpmg.pl

Katowice
ul. Francuska 36
40-028 Katowice
T: +48 32 778 88 00
F: +48 32 778 88 10
E: katowice@kpmg.pl

Łódź
ul. Składowa 35
90-127 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: lodz@kpmg.pl




