Szanowni Państwo,
Business Support Solution SA oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna mają
przyjemność zaprosić na INSPIRACJE BIZNESOWE

Wdrożenia JPK i e-kontroli a bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych
Podatkowe rewolucje w zakresie kontroli

1.
2.
3.

E-Kontrole: idea, przebieg, zasady
Jednolity Plik Kontrolny
Klauzula obejścia prawa

Szczególne obszary ryzyk dla przedsiębiorstw
1.
2.

Działalność gospodarcza (także strefowa) a ceny transferowe (zasady,
orzecznictwo, doświadczenie praktyczne)
Działalność w SSE a klauzula obejścia prawa – prawdopodobne obszary ryzyka
podatkowego w kontekście informacji z Ministerstwa Finansów

INSPIRACJE BIZNESOWE odbędą się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź w dniu 15.09.2016 r. , w godzinach 9:00 – 12:00.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu prosimy o przesłanie maila potwierdzającego
przybycie na adres roza_dmochowska@bssCE.com do dnia 08.09.2016 r.

Serdecznie zapraszamy
Dodatkowych informacji udziela:
Róża Dmochowska
Business Support Solution SA
Tel. kom.+48 785 86 85 47
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PRELEGENT
Krzysztof Wiśniewski – Tax Manager BSS SA

zawodowe

Doradca Podatkowy, prawnik. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
współpracując i doradzając podmiotom krajowym i zagranicznym w różnych
branżach.

Kierował m.in. zespołem podatkowym i księgowym w największej spółce sektora finansowego
w Polsce. Brał udział w wielu projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń wewnątrz grup
kapitałowych, strukturyzacji podatkowej grup kapitałowych, podziałów i połączeń
ze szczególnym uwzględnieniem planowania i optymalizacji korzyści w obszarze podatku VAT
oraz cen transferowych.
Autor wielu publikacji prasowych oraz internetowych dotyczących instrumentów
finansowych, cen transferowych, kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia
inwestycji w SSE, stawek VAT w przypadku świadczenia usług powiązanych z dostawą towaru.
Autor książki „Odliczenia i zwroty w VAT”.
Od 2011 roku związany z BSS SA w roli Tax Managera.
Business
Support
Solution
SA
odpowiada
na
rosnące
zapotrzebowanie
w zakresie profesjonalnych i kompleksowych usług księgowych, finansowych, kadrowopłacowych, controllingowych, doradztwa podatkowego czy konsolidacji sprawozdań
finansowych.
BSS posiada szerokie doświadczenie wypracowane w toku wieloletniej obsługi podmiotów
z różnych branż, w pełnym zakresie oferowanych usług. Praktyka ta stanowiła podstawę do
zgromadzenia kapitału firmy – jakim jest wiedza i doświadczenie ekspertów. Obecnie firma
obsługuje ponad 240 podmiotów z Polski i zagranicy. Wśród klientów BSS znajdują się m.in.
emitenci notowani rynkach GPW i NewConnect.

Spółka zatrudnia ponad 300 osób, w tym wysokiej klasy specjalistów z zakresu:
rachunkowości, finansów, controllingu, sprawozdawczości oraz doradztwa podatkowego,
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, ACCA, doradcy podatkowego, audytora
wewnętrznego (CIA) czy Green Belt.
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