
PROGRAM SZKOLENIA

Transfer Pricing, zmiany w VAT oraz świadczenia 
kompleksowe

Warszawa, 22 listopada 2016 r.

Centrum Konferencyjne Zielna 
ul. Zielna 37, Warszawa 

9:00 – 9:30 Rejestracja Uczestników

9:30 – 10:45 Jak przygotować się do zmian w zakresie cen transferowych w 2017 r.? 
- Warsztaty praktyczne (część 1)
Alicja Kadzińska, Ewa Szkolnicka-Górecka

Przerwa na kawę

11:00 – 12:30 Jak przygotować się do zmian w zakresie cen transferowych w 2017 r.? 
- Warsztaty praktyczne (część 2)
Alicja Kadzińska, Ewa Szkolnicka-Górecka

Przerwa obiadowa

13:00 – 13:30 Nowelizacja ustawy o VAT od 2017 r.
Agnieszka Wasilewska

13:30 – 14:00 Świadczenia kompleksowe vs. refakturowanie kosztów
- Praktyczne przykłady
Dorota Baczewska-Golińska, Agnieszka Wasilewska

Przerwa na kawę

14:15 – 15:45 Świadczenia kompleksowe vs. refakturowanie kosztów
Dorota Baczewska-Golińska, Agnieszka Wasilewska

‒ Świadczenia wliczane do podstawy opodatkowania dostawy
towarów oraz świadczenia usług (we własnym imieniu i na rzecz
osoby trzeciej / w imieniu i na rzecz osoby trzeciej)?

‒ Towary lub usługi sprzedawane w pakietach a stawka VAT

15:45 Zakończenie szkolenia



Sylwetki Prelegentów:

Dorota Baczewska-Golińska: Partner, Doradca Podatkowy
Dorota specjalizuje się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem
akcyzowym, jak i zagadnieniach celnych. Dorota ma wieloletnie doświadczenie w
zakresie doradztwa podatkowego w firmie doradczej Ernst & Young Sp. z o.o. Ekspert
w zakresie podatku VAT, w tym zakresie regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.
Prowadziła szereg szkoleń w zakresie zmian w podatku VAT po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej.

Agnieszka Wasilewska: Senior Manager, Doradca Podatkowy 
Agnieszka zajmuje się zarówno zagadnieniami związanymi z podatkami pośrednimi,
bezpośrednimi, jak imiędzynarodowym planowaniem podatkowym. Świadczyła usługi
dla międzynarodowych korporacji oraz firm krajowych, jak i osób fizycznych. Ma duże
doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży FMCG, finansowej, paliwowej i
chemicznej.

Alicja Kadzińska: Partner, Doradca Podatkowy 
Alicja posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Doradza zarówno polskim jak i zagranicznym podmiotom, w szczególności
z branży farmaceutycznej, FMCG, wydawniczej czy informatycznej. Do grona
podmiotów, dla których świadczy usługi doradztwa podatkowego należy zaliczyć także
inne osoby prawne, takie jak stowarzyszenia oraz spółdzielnie.

Ewa Szkolnicka-Górecka: Doradca Podatkowy
Ewa posiada duże doświadczenie w zakresie wsparcia Klientów podczas kontroli i
postępowań podatkowych, budowania strategii na wypadek sporów z organami
podatkowymi i skarbowymi oraz reprezentowania klientów przed sądami
administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej w prasie i
czasopismach specjalistycznych.


