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We? udzia? w bezp?atnym webinarium.

Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z ARENA TAX zaprasza na
bezp?atne webinarium:
Kluczowe zmiany w obszarze CIT i VAT dla podmiotów dzia?aj?cych w WSSE, które odb?dzie
si? 18 stycznia br. o godzinie 10:00.

Agenda spotkania:

1. Mo?liwo?? obni?enia stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystaj?ce ze zwolnienia
strefowego – dotychczasowe podej?cie;
2. Nowe zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez przedsi?biorców korzystaj?cych ze
zwolnienia strefowego – od 1 stycznia 2021 r.;
3. Slim VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 r.;
4. Nowa e-faktura – czy u?atwi prowadzenie biznesu;
5. Grupa VAT – nowe rozwi?zanie dla grup kapita?owych.

Spotkanie poprowadz? dla Pa?stwa:
Przemys?aw Roszkowski - Licencjonowany doradca podatkowy
Specjalizuje si? w zagadnieniach zwi?zanych z podatkiem od towarów i us?ug oraz w bie??cym
doradztwie podatkowym. Jego do?wiadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach
zwi?zanych z bie??cym funkcjonowaniem zagranicznych i polskich przedsi?biorstw dzia?aj?cych w
bran?ach FMCG, IT, logistycznej, energetycznej, zbrojeniowej oraz podmiotów z sektora
publicznego. Prowadzi? liczne projekty obejmuj?ce przegl?dy podatkowe i doradztwo w zakresie
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strukturyzacji rozlicze? podatkowych oraz projekty zwi?zane z kalkulacj? i odliczeniem podatku
VAT. Bra? równie? udzia? w realizacji projektów doradczych na rzecz instytucji finansowych, firm
leasingowych oraz banków – zarówno komercyjnych, jak i banku centralnego. Do?wiadczenie
zdobywa? w mi?dzynarodowych spó?kach doradztwa podatkowego EY oraz Deloitte.Uko?czy?
wydzia? Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
?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/kluczowe-zmiany-w-obszarze-cit-i-vat-dla-podmiotow-dzial
ajacych-w-wsse/register?_ga=2.241790722.1203925657.1609756313-793848588.1600691460
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