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Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK"
wspólnie z Kancelari? ARENA TAX zaprasza na bezp?atne
webinarium.

Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z
Kancelari? ARENA TAX zaprasza na bezp?atne webinarium: MDR w ?wietle przepisów prawa i
praktyki organów
które odb?dzie si? 17 lutego br. o godzinie 10:00.
Pocz?wszy od 1 stycznia 2019 r. uczestnicy obrotu gospodarczego staj? przed
konieczno?ci? oceny, czy transakcje, w które te podmioty s? zaanga?owane, posiadaj?
okre?lone cechy rozpoznawcze, a w konsekwencji podlegaj? raportowaniu do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej jako tzw. schematy podatkowe. Obowi?zki w zakresie
przekazywania informacji o schematach podatkowych okre?lane s? mianem raportowania
MDR (od ang. Mandatory Disclosure Rules). Oprócz obowi?zków sprawozdawczych
wskazane podmioty mog? by? równie? obowi?zane do posiadania wewn?trznych procedur
w zakresie przeciwdzia?ania niewywi?zywaniu si? z obowi?zku przekazywania informacji o
schematach podatkowych (tzw. procedur MDR). Po ponad dwóch latach obowi?zywania
przepisów MDR w Polsce ukszta?towa?a si? ju? swoista praktyka ich stosowania,
aczkolwiek w dalszym ci?gu regulacje te budz? szereg kontrowersji. Z tego te? wzgl?du
zapraszamy Pa?stwa na webinarium po?wi?cone tematyce MDR.
Agenda:
Geneza regulacji MDR i polskie przepisy implementuj?ce;
Instytucja schematu podatkowego;
Podmioty obowi?zane do przekazywania informacji o schematach podatkowych;
Techniczne aspekty raportowania;
Najcz??ciej raportowane „schematy podatkowe";
Ponowne przekazywanie informacji o schematach transgranicznych;
Wdro?enie procedury MDR i mo?liwe sankcje;
MDR a interpretacje indywidualne.

Spotkanie poprowadz? dla Pa?stwa:
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Dominika Ramírez-Wo?kiewicz - Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy
Ekspert w zakresie opodatkowania dzia?alno?ci podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie
do?wiadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z bran?y
finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdra?ania ulg podatkowych, projektów
planowania podatkowego, restrukturyzacji spó?ek w ramach grup kapita?owych, w tym z udzia?em
podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przegl?dy podatkowe (obejmuj?ce swoim
zakresem CIT, VAT, PCC, obowi?zki p?atnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu
projektach due diligence, wspiera klientów podczas post?powa? podatkowych oraz s?dowych.
Prowadz?ca i wspó?prowadz?ca licznych szkole? i konferencji o tematyce podatkowej.
Wcze?niejsze do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a m.in. w mi?dzynarodowej kancelarii prawnej i
audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowa?a w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.
?ukasz Kumkowski - Licencjonowany doradca podatkowy
Zajmuje si? tematyk? automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zw?aszcza FATCA,
CRS, MDR) oraz bie??cym doradztwem podatkowym. Jego do?wiadczenie zawodowe obejmuje
doradztwo dotycz?ce bie??cego funkcjonowania instytucji finansowych, zw?aszcza banków. Bra?
równie? udzia? w procesach due diligence dotycz?cych transakcji, których przedmiotem by?y nie
tylko instytucje finansowe, ale tak?e podmioty z bran?y niefinansowej, w szczególno?ci spó?ki
zaanga?owane w pozyskiwanie energii ze ?róde? odnawialnych.Pracowa? w renomowanych
spó?kach doradztwa podatkowego, nale??cych do tzw. wielkiej czwórki. Jest wspó?autorem
komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2017).Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na
Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie aplikant radcowski w Okr?gowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie.
Poni?ej link do rejestracji:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/mdr-w-swietle-przepisow-prawa-i-praktykiorganow/register?_ga=2.95238748.1332422630.1612162094-793848588.1600691460
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