BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia
Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 1049819
Temat: Specjalne strefy ekonomiczne - prawne i podatkowe aspekty działalności
5 Grudzień Katowice , Centrum miasta , Kod szkolenia: 1049819
Koszt szkolenia: 590.00 + 23% VAT

Program

Specyfika działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) wymaga stałej czujności w zakresie najnowszych

interpretacji prawa podatkowego w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu działalności zwolnionej. Nasze seminarium będzie
poświęcone przede wszystkim analizie tych interpretacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Państwa rozliczeń
podatkowych. Omówione zostaną również najważniejsze zmiany w przepisach o pomocy publicznej i przeanalizujemy wspólnie
ich wpływ na obowiązki poszczególnych inwestorów w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z zezwoleń na
działalność na terenie SSE. Jak zwykle, będą Państwo mieli również możliwość zadania pytań i podzielenia się swoimi
doświadczeniami.

Część I :

- Podstawy prawne działalności na terenie SSE
- Koszty kwalifikowane - zasady rozpoznawania
- Obliczenie puli pomocy publicznej

Część II :

- Ustalenie dochodu zwolnionego:
- przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną i opodatkowaną
- alokacja kosztów do poszczególnych rodzajów działalności
- pozostałe zagadnienia związane z obliczaniem dochodu zwolnionego

Część III:

- Pozostałe praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej na terenie SSE:
- dyskontowanie
- łączenie pomocy publicznej z różnych źródeł
- kontrole przedsiębiorstw na terenie SSE

Część IV:
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- Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.

Część V:

- Nowy kształt SSE od 2019 r.
- procedura pozyskiwania wsparcia na nową inwestycję
- kryteria ilościowe i jakościowe
- okres ważności decyzji w zależności od lokalizacji
- problemy i wątpliwości.

Prowadzący

Anna Strzelecka
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała również na uniwersytetach
we Florencji, Uppsali i Antwerpii; licencjonowany doradca podatkowy. W latach 1994 - 2007 pracowała kolejno w
firmach Andersen i EY, od 1997 r. kierując pracami zespołów tych firm w Katowicach i Krakowie. Działając w
regionach śląskim i małopolskim współpracowała z największymi inwestorami w południowej Polsce. Uczestniczyła
w licznych inicjatywach pod auspicjami samorządów, zarządów SSE, regionalnych organizacji biznesowych
dotyczących promocji regionu południowego jako miejsca dla inwestycji polskich i zagranicznych. Specjalizuje się
w kwestiach związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnych na projekty inwestycyjne, szkoleniowe oraz
badawczo-rozwojowe. W ramach doradztwa podatkowego zajmuje się obsługą klientów działających w specjalnych
strefach ekonomicznych - posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Jest autorką licznych publikacji
dotyczących SSE oraz bloga ( https://blogprywatnopodatkowy.wordpress.com ), w którym stara się
udowodnić, że o podatkach można pisać nieco inaczej.

Informacje organizacyjne

Kalendarz zajęć:

Informacje i zgłoszenia

