Zaproszenie
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)
działające w strukturze

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wraz z partnerem merytorycznym

zapraszają na bezpłatne seminarium informacyjne

„Nowe obowiązki i zachęty w podatkach dla inwestorów i eksporterów”
Termin spotkania: 19 lutego 2019 r. w godzinach 9.00 – 13.00
Miejsce spotkania: Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9,
Bydgoszcz.
Rejestracja:

Zgłoszenia udziału można dokonać za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego

tutaj.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dane do kontaktu: b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 492

Szkolenie przeprowadzą:*
Tomasz Jakubiak vel Wojtczak (SWGK) – Radca prawny, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawno-podatkowym.
Podczas swojej pracy uczestniczył w licznych projektach z zakresu prawa podatkowego realizowanych na rzecz polskich oraz zagranicznych
przedsiębiorców. Prelegent w trakcie licznych szkoleń i seminariów podatkowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej.
Tomasz Kotoliński (SWGK ) – Prawnik., absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Od początku swojej kariery związany z doradztwem podatkowym. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując w
kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach consultingowych. Przez kilka lat na stanowisku dyrektora zarządzał i kierował departamentem
podatkowym. Autor wielu publikacji o tematyce podatkowej. Prelegent na szkoleniach i konferencjach podatkowych.
Grupa SWGK to biznesowy partner przedsiębiorców, który powstał w 2014 roku, skupiając w jedną strukturę biznesową działające od wielu lat
podmioty. Od dziesięciu lat, spółki skupione pod wspólną marką SWGK, doradzają biznesowo, opierając się zawsze na rzetelnych podstawach wiedzy i doświadczeniu. Proces unifikacji Grupy pozwolił połączyć umiejętności, kwalifikacje fachowe doświadczenie i zaangażowanie ponad 100
ekspertów z dziedziny finansów, w tym biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, księgowych oraz doradców z dziedzin
rachunkowości, zarządzania, analiz finansowych czy też informatyki. SWGK. koncentruje swoją działalność na pięciu obszarach usług - audyt,
doradztwo, księgowość, podatki (w tym ceny transferowe) oraz rozwiązania IT dla biznesu.

*na podstawie informacji SWGK

Seminarium

„Nowe obowiązki i zachęty w podatkach dla inwestorów i eksporterów”
Bydgoszcz, 19 lutego 2019 r.

Partner merytoryczny

Program
9.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-9.45

Inauguracja seminarium i wprowadzenie
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

9.45-11.15

Zmiany w zasadach rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi – podatek „u źródła”
Tomasz Jakubiak Vel Wojtczak; Radca Prawny (SWGK)

„Podatek od wyjścia” (exit tax)
Zmiany w rozliczaniu wybranych kosztów i przychodów podatkowych
Tomasz Kotliński; Prawnik (SWGK)
11.15-11.30

Przerwa kawowa

11.30-13.00

Obowiązek raportowania schematów podatkowych
Ulgi i zachęty podatkowe w działalności inwestycyjnej i rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem
„eksportu innowacji”.
Tomasz Jakubiak Vel Wojtczak; Radca Prawny (SWGK)

13.00

Indywidualne konsultacje z prelegentami

Kolejność prelekcji może ulec zmianie.

