Rok 2017 stoi pod znakiem uszczelniania polskiego systemu podatkowego, co przejawia się w licznych kontrolach
podatkowych, jak również w istotnej zmianie praw i obowiązków firmy w toku kontroli podatkowych. Stale rosnące
sankcje podatkowe i karne każą dzisiaj bliżej przyjrzeć się realnym zagrożeniom podatkowym i karnoskarbowym,
z którymi będą mierzyć się w najbliższym czasie kadry zarządzające firm oraz ich doradcy.

Ilość i charakter wszczętych w ostatnim miesiącach kontroli
podatkowych obliguje do bliższego przyjrzenia się przez kadrę
zarządzającą specyfice postępowań kontrolnych i sankcji
stosowanych w ich ramach.
Zagadnienia:
jakie nowe sankcje wprowadził polski ustawodawca
w obszarze podatku VAT
jakie czynności gospodarcze rodzą od 1 marca 2017 r.
ryzyka karnoskarbowe
jak w praktyce skutecznie ich unikać.

Z dniem 1 marca 2017 r. powołana została Krajowa Administracja
Podatkowa (KAP). Posiada niespotykaną w dotychczasowej
historii władzę i instrumenty kontroli polskich przedsiębiorców.
Zagadnienia:
jakimi instrumentami dysponuje KAP
jak dostępne instrumenty KAP może wykorzystywać
w praktyce
do jakich celów KAP może wykorzystać zgromadzone
informacje.

Proces uszczelniania systemu podatkowego nierozerwalnie wiąże
się z nowymi obszarami kontroli skarbowej, w której urzędnicy
poszukują możliwości nałożenie na polskich przedsiębiorców
dodatkowych obowiązków podatkowych.
Zagadnienia:
nowe prawa i obowiązki firmy w toku postępowania
kontrolnego

jak przygotować firmę do kontroli
audyt podatkowy jako forma przygotowania się do kontroli.

Ceny transakcji gospodarczych zawieranych w grupach
kapitałowych od początku 2017 roku stały się przedmiotem
licznych kontroli urzędów skarbowych, które skrupulatnie zaczęły
przyglądać się rynkowości stosowanych cen.
Zagadnienia:
podstawowe zmiany w obszarze cen transferowych
techniczne i prawnopodatkowe wyzwania w procesie
tworzenia i obrony dokumentacji cen transferowych
w grupach kapitałowych i formy zabezpieczeń przed
kontrolą podatkową
charakter i przebieg kontroli podatkowej w obszarze cen
transferowych.

Nowy rok to nie tylko nowe ograniczenia i uprawnienia organów
kontrolnych. Nowy rok to również nowe wyzwania w obszarze
stosowania nowych legalnych sposobów na obniżenie poziomu
obciążeń podatkowych.
Zagadnienia:
jak zaplanować w firmie proces wdrożenia praktycznych
sposobów zabezpieczania się przed ryzykiem
prawnopodatkowym związanym z nowymi regulacjami
najnowsze rozwiązania podatkowe, które umożliwią
obniżenie realnego poziomu obciążeń podatkowych
nowe trendy optymalizacji podatkowej w działalności
innowacyjnej
nowe ulgi podatkowe dla funduszy VC i działalności B+R
w małej ustawie o innowacyjności.

dla członków izb handlowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych
dla kadry zarządzającej
dla dyrektorów finansowych
dla głównych księgowych
dla przedsiębiorców, którzy korzystali w swojej dotychczasowej działalności gospodarczej z międzynarodowych struktur podatkowych
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eksperci kancelarii Zouner Legal

Zouner Legal z siedzibą w Warszawie zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo polskich przedsiębiorców związanych z rynkiem nowych
technologii, inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych, podmioty rynku instytucji finansowych, podmioty doradcze uczestniczące w
poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji i innowacyjnego biznesu. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów w
sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych. Zintegrowany pakiet usług doradczych
Zouner Legal obejmuje: zarządzanie sprawami spornymi i reprezentacja w postępowaniach na każdym etapie w trzech obszarach: sporów
dotacyjnych, prawa karnego i karnego-gospodarczego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, obsługę spółek, programy optymalizacji
podatkowej, zarządzanie własnością intelektualną (IP), compliance management oraz kompleksowe doradztwo w procesach finansowania
projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Więcej na znlegal.pl.

Zapraszamy do rezerwacji terminu szkolenia oraz kierowania pytań, sugestii na e-mail: podatki@znlegal.pl.

