
                                                    
 

 

                               

 

Zaproszenie 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)  

działające w strukturze  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

we współpracy z partnerem merytorycznym  

KPMG w Polsce 

zaprasza na seminarium informacyjne z cyklu  „ Biznes bez granic” 

 

„Aktualne trendy kontroli podatkowych i reforma aparatu 

skarbowego – wpływ na bieżącą działalność inwestorów i 

 eksporterów”

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 -13.00, w Regionalnym Inkubatorze 

Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu, ul. Przedzamcze 8 

Udział w seminarium jest bezpłatny   

Spotkanie poświęcone będzie aktualnym kwestiom, ważnym dla inwestorów i eksporterów, związanym z 

zagadnieniami podatkowymi. Pierwsza część seminarium poświęcona będzie istotnym  zagadnieniom,  

przewijającym się podczas aktywności kontrolnej organów podatkowych, które to obejmują w szczególności: 

rozliczenia w grupach kapitałowych (ceny transferowe), usługi niematerialne, prawidłowości rozliczeń VAT – 

zwłaszcza w zakresie walki ze strukturami „karuzelowymi”, kwestionowanie zakresu ochronnego posiadanych 

interpretacji indywidualnych oraz szerokiej praktyki badania prawidłowości ksiąg podatkowych. W drugiej części 

spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z obowiązującą od niedawna reformą aparatu 

skarbowego.   

Szkolenie przeprowadzi Pan Tomasz Jakubiak vel Wojtczak z KPMG. 

 

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny  

Link do formularza tutaj 

 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób z jednej firmy.  

Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników będzie potwierdzenie przesłane na adres e-mailowy podany w 

formularzu rejestracyjnym.  

 

 

Dane do kontaktu:  b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl,   Tel. 56 62 18 492 

https://goo.gl/forms/m1bXjsRPlVyLxaxn1
mailto:b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


                                                    
 

 

Agenda seminarium 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników  

 
9.00-9.15 

 

Przywitanie gości oraz  prezentacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów  

i Eksporterów 
 

Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 

 
 
9.15-11.00 

 

Aktualne trendy kontroli podatkowych i reforma aparatu skarbowego – wpływ na bieżącą działalność 

inwestorów i eksporterów, cz. 1 

 
Tomasz Jakubiak vel Wojtczak;  KPMG 
 

 
11.00-11.15 
 

 

 
Przerwa kawowa 

 
11.15-13.00 
 

 

 

Aktualne trendy kontroli podatkowych i reforma aparatu skarbowego – wpływ na bieżącą działalność 

inwestorów i eksporterów, cz. 2 
 

Tomasz Jakubiak vel Wojtczak;  KPMG 

 
 

13.00                  Indywidualne konsultacje z prelegentem 


