ŚNIADANIE BIZNESOWE
Zapraszamy na spotkanie poświęcone zmianom zasad opodatkowania VAT, które weszły
w życie 1 stycznia 2017 r.

Usługi budowlane od 1 stycznia 2017 r.
Dyskusja o zmianach zasad opodatkowania VAT kluczowych dla
branży budownictwa, infrastruktury i energetyki
Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. (środa)
w godz. 9:30 – 11:30 w restauracji Bazar 1838 w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 8.

Nasi eksperci z Praktyki Podatkowej przestawią wraz z komentarzem nowe regulacje
oraz ich możliwe skutki dla branży. Tematem spotkania będą przede wszystkim nowe
zasady rozliczania usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców oraz
niektóre inne zmiany VAT mające istotny wpływ na funkcjonowanie firm budowlanych.

RSVP:
do 9 marca 2017
E: agnieszka.kurowiak@dzp.pl

Osoby zgłaszające się na spotkanie zachęcamy do zgłaszania uwag lub wątpliwości dot.
funkcjonowania nowych przepisów. W miarę możliwości postaramy się do nich odnieść
w trakcie spotkania.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

PRELEGENCI
Krzysztof Dyba | Senior Tax Manager | Praktyka Podatkowa
Krzysztof ma 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT oraz innych
podatków obciążających działalność gospodarczą, w tym międzynarodowych zagadnień podatkowych. Specjalizuje się
w zakresie podatkowych aspektów transakcji typu M&A, restrukturyzacji grup kapitałowych i tworzenia modeli biznesowych.
Reprezentował klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, oraz w sporach podatkowych przed sądami
administracyjnymi. Doradza firmom z branży infrastruktury, energetyki, finansów, nieruchomości, farmaceutycznej i FMCG.

Jan Czerwiński | Tax Manager | Praktyka Podatkowa
Jan specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i akcyzy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych. Zajmował
się m.in. doradztwem dla podmiotu z branży tytoniowej w związku z projektem rozwiązań legislacyjnych w zakresie podatku
akcyzowego, doradztwem dla podmiotu z branży farmaceutycznej w związku z odzyskaniem VAT w procedurze zwrotu dla
podmiotów zagranicznych, doradztwem dla podmiotu z branży IT w zakresie VAT od usług właściwych dla rynku usług
informatycznych i telekomunikacyjnych oraz doradztwem dla banku w zakresie VAT od usług pośrednictwa finansowego.
Występuje także jako pełnomocnik beneficjantów środków unijnych w sporach dotyczących korekt finansowych.

Jakub Wieszczeczyński | Senior Associate | Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć
Jakub specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności fuzji i przejęć, przedsięwzięć typu
joint venture oraz projektów restrukturyzacyjnych. Dysponuje przy tym doświadczeniem w zakresie prawa budowlanego
oraz przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów o roboty budowlane. Posiada bogate doświadczenie jako doradca wielu
krajowych i zagranicznych inwestorów w transakcjach sprzedaży oraz kupna spółek lub przedsiębiorstw. Jego doświadczenie
obejmuje również zarządzanie kilkunastoma projektami typu due diligence lub vendor due diligence dotyczącymi spółek
prowadzących działalność w różnorakich sektorach gospodarki.

