Zaproszenie
20.04.2016

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe, którego tematem będą:

Kontrole cen transferowych międzynarodowych grup kapitałowych
20 kwietnia (środa) 2016 roku w godzinach 9:00 - 12:00
Bonifraterska 17, 13 piętro (biura Kancelarii w Warszawie).
Porozmawiamy o najważniejszych, z punkty widzenia członków zarządu i osób zajmujących się sprawami
gospodarczymi i finansami za rozliczenia wewnątrzgrupowe i dokumentację transfer pricing, zmianach
w przepisach o cenach transferowych, które zaczną obowiązywać od stycznia 2017 roku.
Zostaną omówione:
♣ Zakres zmian wynikający z nowych przepisów o cenach transferowych
♣ Praktyczne aspekty transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z perspektywy prawa cywilnego i prawa
spółek

Udział w spotkaniu jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy możliwość organizacji śniadania także w kolejnych
terminach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie przeprowadzone w języku polskim.

RSVP: do 15 kwietnia 2016 r. Emilia Zakrzewska-Koszel, tel: 22 246 00 30, e-mail: emilia.koszel@jara-law.pl
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PROGRAM
9:00- 9:15 Rejestracja, kawa powitalna
9:15 - 10:15 Co nowego wprowadza ustawa o cenach transferowych - jej zakres i nowe obowiązki dla
członków zarządu (w tej części omówione zostaną kwestie związane z obszarami kontroli cen
transferowych w 2016 r., typowaniem podmiotów do kontroli; najistotniejszymi elementami
dokumentacji usług niematerialnych oraz nowymi zasadami odpowiedzialności karnej członków zarządu
polskich spółek i osób zajmujących się sprawami gospodarczymi i finansami za rozliczenia
wewnątrzgrupowe i dokumentację transfer pricing)

10:15- 10:30 Przerwa
10:30-11:30 Praktyczne aspekty transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z perspektywy prawa
cywilnego i prawa spółek
11:30-12:00 Dyskusja i zakończenie śniadania
PRELEKCJE POPROWADZĄ:

Marcin Chomiuk
Marcin Chomiuk/ Partner/ Prawo spółek
E: Marcin.Chomiuk@jara-law.pl
T: +48 22 246 00 30

Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska/ Doradca Podatkowy
E: Dorota. Dabrowska @jara-law.pl
T: +48 22 246 00 30
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