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 Do zobaczeniu podczas Forum!
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Szanowni Państwo,

Forum Księgowości, to spotkanie oferujące wiedzę na temat zmian w VAT, JPK, raportowania 
schematów podatkowych, zmian dotyczących cen transferowych.

Agenda forum  obfituje w najbardziej aktualne tematy z punktu widzenia przedsiębiorców.  
Poza tym, że poruszamy najistotniejsze tematy, zaprosiliśmy najlepszych ekspertów specja-
lizujących się w poszczególnych zagadnieniach. Gwarantujemy zatem uzyskanie wiedzy na  
najwyższym poziomie w atmosferze sprzyjającej rozwojowi i nawiązywaniu nowych kontaktów 
biznesowych. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem Forum. Jestem przekonana, że udział w tym 
wydarzeniu przyniesie Państwu wiele wymiernych korzyści. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

PARTNERZY MERYTORYCZNI:: PARTNERZY MEDIALNI:

■   WARSZAWA 
17 CZERWCA 2019 
Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

■   WROCŁAW 
18 CZERWCA 2019 
Mercure Wrocław Centrum pl. Dominikański 1

■   KRAKÓW 
25 CZERWCA 2019

          Browar Lubicz ul. Lubicz 17 J
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1 8.00 – 8.30 
■ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I POWITALNA KAWA 

9.00  – 10.30
■  CO NOWEGO W JPK? 

     /PROWADZĄCY: MAGDALENA BRZUSZCZYŃSKA,  MENEDŻER D DZIALE PRAWNO-PODATKOWYM PWC;
    AGNIESZKA KURZEJA, PWC/
   ■   Rewolucja czy ewolucja rozliczeń VAT – nowa struktura dla deklaracji i ewidencji VAT
   ■   Zmiany struktur JPK na żądanie
   ■   Jak administracja podatkowa korzysta z JPK
   ■   JPK a rachunkowość

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę

10.45 – 11.45
■  RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)     
    /PROWADZĄCY: AGATA DZIWISZ, ADWOKAT, PARTNER, SZEF PRAKTYKI PRAWA PODATKOWEGO, 
      KOCHAŃSKI I PARTNERZY/
   ■  Nowe obowiązki przedsiębiorców (i osób fizycznych) w zakresie raportowania
   ■  Sankcje za niewykonanie obowiązków
   ■  Konieczność wdrożenia tzw. wewnętrznej procedury  

11.45 – 13.45 
■ ZMIANY W VAT   
    /PROWADZĄCY: ZDZISŁAW MODZELEWSKI, DORADCA PODATKOWY, WSPÓLNIK GWW TAX/
   ■   faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
   ■ zwrot VAT bez odrębnego wniosku
   ■ ograniczenia w dokonywaniu korekt deklaracji
   ■ Rejestr podatników – biała księga, czy przerost obowiązków nad korzyściami?
   ■ JPK_VDEK
   ■ Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy?
   ■ Nowa matryca stawek VAT
   ■ Nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych
   ■  Nieuzasadnione wzbogacenie podatnika VAT

13.45 – 14.15 Przerwa na lunch

14.15 –  15.30
■  CENY TRANSFEROWE 2019 – NOWE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE 
     /PROWADZĄCY: AGATA DZIWISZ, ADWOKAT, PARTNER, SZEF PRAKTYKI PRAWA PODATKOWEGO, 
      KOCHAŃSKI I PARTNERZY/
   ■   Nowe regulacje dotyczące wymogów dokumentacyjnych
   ■ Korekty cen transferowych według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

15.30 – 16.00 
■  PREZENTACJA INFORLEX 
     /PAWEŁ JĘDRZEJAK, EKSPERT, INFORLEX/

16.00 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów
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KATARZYNA KOT  
/STARSZY KONSULTANT W DZIALE PRAWNO-PODATKOWYM PWC W ZESPOLE CIT)/
 
Pracuje w PwC od 2016 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Od 2016 r. Katarzyna jest wpisana na listę radców 
prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Jej doświadczenie obejmuje 
szerokie spektrum zagadnień podatkowych, w tym również z zakresu restrukturyzacji, fuzji 
i przejęć, transferu aktywów, a także planowania podatkowego.

Katarzyna aktywnie doradza podmiotom należącym do międzynarodowych grup, a także fir-
mom produkcyjnym w kwestiach podatkowych, w tym również w kwestiach związanych rów-
nież ze specyfiką funkcjonowania na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

REBEKA WEINTRAUB-FILEK   
/STARSZY MENEDŻER W DZIALE PRAWNO-PODATKOWYM I PRACUJE W PWC  
  OD 2006 ROKU/
 
Jej doświadczenie obejmuje szerokie spektrum zagadnień podatkowych, ze szczególnym na-
ciskiem na projekty dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych,  
a także podatku od nieruchomości.

Jej głównym obszarem specjalizacji jest doradztwo podatkowe dla spółek działających w Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej oraz podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup 
kapitałowych. Rebeka jest też liderem zespołu cen transferowych we Wrocławiu.

Rebeka jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Sztokholmie i od 2010 r. jest licencjonowa-
nym doradcą podatkowym.

AGATA DZIWISZ  
/ADWOKAT, PARTNER, SZEF PRAKTYKI PRAWA PODATKOWEGO/
 
Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podat-
kowego obejmującego m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób 
prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem do-
radztwa w ramach transakcji międzynarodowych), czy też podatek od nieruchomości. 
Obejmuje to sprawy z zakresu tax compliance, planowania podatkowego, realizowania 
oraz nadzorowania audytów podatkowych, czy też wdrażania ulg podatkowych (takich jak 
ulga na działalność badawczo-rozwojową). Doradzała podatkowo w szeregu transakcji na 
rynku nieruchomościowym oraz finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakre-
sie obsługi dużych podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycz-
nej oraz deweloperskiej. Ponadto posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów  
w toku sporów podatkowych, w tym w ramach kontroli oraz postępowań podatkowych,  
a także w toku sporów sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Przygotowuje i realizuj 
e strategie procesowe. Przed dołączeniem do K&P Agata Dziwisz była przez 8 lat związana  
z kancelarią GWW Tax

ZDZISŁAW MODZELEWSKI  
/DORADCA PODATKOWY, WSPÓLNIK GWW TAX/
 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług oraz postę-
powaniach związanych z tym podatkiem.

Od 1997 r. regularnie występuje w charakterze prelegenta na szkoleniach, wykładach oraz 
konferencjach dla pracowników służb księgowych, urzędników skarbowych, doradców podat-
kowych, jak i kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawy podatkowe lub finansowe.


