Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
zapraszają na seminarium

Konsorcja tworzone przez przedsiębiorców hiszpańskich w Polsce –
kluczowe zagadnienia prawne i podatkowe

TERMIN: 1 października 2014 r., w godzinach 09.30-13.00 (rejestracja na seminarium od godziny 09.00)
MIEJSCE: siedziba kancelarii DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, 21 piętro).
PROWADZĄCY: eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Praktyki Podatkowej kancelarii DZP
TEMATYKA: tworzenie oraz funkcjonowanie konsorcjów na potrzeby udziału w postępowaniach, jak również

późniejsza realizacja umów o zamówienie publiczne w Polsce.
Celem spotkania jest przedstawienie aktualnej praktyki i orzecznictwa w sprawach dotyczących konsorcjów
oraz omówienie najważniejszych problemów prawnych i podatkowych związanych z ich tworzeniem i
funkcjonowaniem.
UCZESTNICY: seminarium jest skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców hiszpańskich działających na

rynku polskim, w dużej mierze odnosić się będzie bowiem do doświadczeń i praktyki tychże firm, jak również
do różnic w stosunku do hiszpańskich regulacji prawnych dotyczących UTE (Unión Temporal de Empresas).
PROGRAM seminarium obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Co to jest konsorcjum? (podstawowe różnice w stosunku do hiszpańskiego UTE)
Kiedy utworzenie konsorcjum jest dopuszczalne? Czy utworzenie konsorcjum może stanowić czyn
nieuczciwej konkurencji? – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
Czy utworzenie konsorcjum jest w każdym przypadku konieczne? (problematyka spełniania warunków
udziału w postępowaniu vs. dążenie do ograniczenia ryzyk spółek biorących udział w przedsięwzięciu)
Problemy praktyczne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem konsorcjów – cele biznesowe
vs. sztywne ramy postępowań i umów o zamówienie publiczne:
podział prac między konsorcjantów;
rozliczenia konsorcjantów w trakcie i po zakończeniu projektu;
relacje konsorcjum z podwykonawcami i dostawcami;
Problematyka związana z upadłością jednego z konsorcjantów
Status podatkowy konsorcjum w zależności od jego formuły, czyli kiedy konsorcjum jest podatnikiem?
Zasady opodatkowania dochodów konsorcjum
Podział i wypłata dochodów konsorcjum między konsorcjantów
Zasady opodatkowania VAT rozliczeń dokonywanych w ramach konsorcjum w świetle ostatnich orzeczeń
sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych
Podatkowe aspekty tworzenia konsorcjów z udziałem podmiotów hiszpańskich (np. UTE - Unión
Temporal de Empresas)
JĘZYK: angielski; w trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań w języku hiszpańskim; materiały

szkoleniowe będą dwujęzyczne (angielskie i hiszpańskie)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Konsorcja tworzone przez przedsiębiorców hiszpańskich w Polsce – kluczowe zagadnienia prawne i
podatkowe”

Udział w seminarium możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.

Zgłaszam uczestnictwo w seminarium:
Imię i nazwisko uczestnika/ów_________________________________________________
Nazwa firmy ____________________________________________________________
Adres ______________________________________________________
Tel. __________________

Fax __________________

NIP ______________

e- mail_____________________________

Koszt udziału w seminarium dla jednej osoby:
100 PLN + VAT członkowie PHIG

x liczba uczestników = ________________

200 PLN + VAT dla firm nie będących członkami PHIG

x liczba uczestników = _________________

Należność w wysokości ____________ zł przekazuję na konto: Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
BZ WBK, 94 Oddział w Warszawie, 32 1500 1878 1211 9002 3117 0000.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 26.09.2014 r. faxem 22 511 15 71 lub mailem phig@phig.pl

Seminarium odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 uczestników.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją szkoleń, konferencji, sympozjów
organizowanych przez Polsko – Hiszpańską Izbę Gospodarczą w Warszawie. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z
przepisem ustawy z dn. 29.08.97 r. o ochr. danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

....................................................................
Podpis i pieczęć przedsiębiorstwa

