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Zagadnienia główne:
➢ Ceny transferowe w CUW
➢ Substancja biznesowa i dowody świadczenia
usług dla transakcji realizowanych przez CUW
➢ Tworzenie CUW a restrukturyzacja
w kontekście cen transferowych
➢ VAT w centrum usług wspólnych
➢ Rozliczenie kosztów w CUW
➢ Kontrola podatkowa w firmie
– jak zapobiegać i jak się bronić
zgloszenia@proability.pl
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9:00 - Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 - Rozliczenie kosztów w CUW
❖ Miary wewnętrzne i zewnętrzne CUW
wraz z ich zależnościami
❖ Główne wskaźniki biznesowe CUW
❖ Projektowanie i wdrażanie elementów pomiaru
miar czasu (time-task keeper)
❖ Wdrożenie rachunku kosztów działań
w obszarze CUW
❖ Modele rozliczeń dla usług świadczonych
przez CUW
Marta Lizurej ,4 Synchronicity Customized Outsourcing
Solutions

10:40 - Przerwa kawowa
11:00 - VAT w centrum usług wspólnych
❖ Uszczelnianie systemu VAT – weryfikacja
kontrahentów
❖ W jaki sposób nie narazić się na ryzyko braku
prawa do odliczenia podatku VAT
❖ Sankcje związane z błędnym rozliczeniem VAT
Split payment – mechanizm działania
Anna Szkudlarek Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

12:30 – Lunch
13:00 - Ceny transferowe w CUW
❖ Wstęp - CUW w przepisach lokalnych
oraz wytycznych międzynarodowych
❖ Metodologia kalkulacji wynagrodzenia
dla transakcji realizowanych przez CUW (w tym
omówienie metod ustalenia wynagrodzenia
i wyboru najwłaściwszej metody, omówienie
sposobów ustalenia bazy kosztowej
oraz możliwych kluczy alokacji wynagrodzenia
na poszczególne podmioty z Grupy)

❖ Substancja biznesowa i dowody świadczenia
usług dla transakcji realizowanych
przez CUW
❖ Usługi o niskiej wartości dodanej
w kontekście Wytycznych OECD
oraz polskich przepisów o cenach
transferowych
❖ Obszary zainteresowania organów
podatkowych cenami transferowymi
w zakresie działalności CUW
❖ Tworzenie CUW a restrukturyzacja
w kontekście cen transferowych
Marta Klepacz MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i
Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.
Karolina Stupak MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i
Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

14:45 - Przerwa kawowa
15:00 - Kontrola podatkowa w firmie
– jak zapobiegać i jak się bronić
❖ Obszary ryzyka objęcia kontrolą
– jakie zdarzenia najczęściej kontrolują organy
❖ Wszczęcie postępowania kontrolnego
- Czy organ zawiadomi nas o swojej wizycie?
- Czy można przeprowadzić kontrolę podczas
naszej nieobecności?
❖ Uprawnienia kontrolujących
❖ Przesłuchania świadków i oględziny
– jak taki dowód wygląda?
❖ - Jakich dokumentów może od nas zażądać
organ?
❖ Zakończenie kontroli – doręczenie protokołu
i co dalej?
Anna Szkudlarek Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

16:00 Zakończenie warsztatów i rozdanie
certyfikatów.
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Karolina Stupak od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego i cen
transferowych. Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, Karolina zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej, Izbie
Skarbowej oraz w Ministerstwie Finansów. Karolina brała udział w prowadzeniu postępowań w zakresie uprzednich porozumień cenowych
oraz w pracach Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych. W ramach pracy w MDDP uczestniczy w projektach dotyczących tworzenia
modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, polityk cen transferowych, dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych
oraz w postępowaniach o zawarcie uprzednich porozumień cenowych oraz kontrolach podatkowych. Karolina jest absolwentką kierunku
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Karolina zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej oraz administracji podatkowej. Zajmuje się
tworzeniem modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, polityk cen transferowych, dokumentowaniem przepływów transakcyjnych w grupach
kapitałowych oraz przygotowywaniem wniosków o zawarcie uprzednich porozumień cenowych. Ponadto, Karolina doradza podatnikom
w postępowaniach kontrolnych oraz o zawarcie uprzednich porozumień cenowych.

Marta Klepacz jest Menedżerem w MDDP oraz posiada ponad 4-letnie doświadczenie w tym zakresie. Z MDDP współpracuje od lipca 2013
r. Marta od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych. Na co dzień uczestniczy
w projektach obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych, przeglądy dokumentacji cen transferowych, przeprowadzanie
analiz porównawczych czy opracowywanie i implementowanie polityk cen transferowych w grupach kapitałowych. Marta uczestniczy
również w projektach obejmujących restrukturyzację działalności grup kapitałowych oraz wspiera klientów podczas kontroli podatkowych.
Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów w zakresie cen transferowych oraz bierze udział w szkoleniach międzynarodowych
z tej tematyki. Marta jest absolwentką kierunków: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Zarządzanie Sprzedażą w Produkcji i Handlu
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Anna Szkudlarek doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy. Absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa handlowego (Akademia Spółek) w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa podatkowego,
w ramach której udziela konsultacji podatkowych, przygotowuje opinie prawno-podatkowe, przeprowadza audyty
i sporządza dokumentacje cen transferowych. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej wielokrotnie reprezentowała Klientów podczas
kontroli podatkowych oraz w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw
przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Marta Lizurej posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie reorganizacji, optymalizacji i centralizacji modeli operacyjnych
w obszarach finanse i księgowość, zakupy, HR, łańcuch dostaw. Zarządzała programami wdrożeń IT (np. BI, COGNOS, CONCUR, ASPEN,
TRANSFORM, ORACLE, NAVISION) w Europie i Azji. Była odpowiedzialna za wiele projektów migracyjnych oraz budowała centra usług
w sektorach motoryzacji, logistyki, handlu detalicznego w Europie. Marta jest certyfikowanym praktykiem zarządzania projektami (PMI,
PRINCE 2).
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Dzięki uczestnictwu, dowiedzą się Państwo:
✓ Jak skutecznie dobrać model rozliczeń kosztów w ramach CUW
✓ Jak poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi grupowania transakcji,
współpracy w ramach podmiotów powiązanych
✓ Kontrola podatkowa w firmie – jak zapobiegać i jak się bronić
✓ Jak wyznaczyć granice prawne odpowiedzialności w ramach jednego CUW
✓ Jak przejść przez metodykę i aktualne trendy rynkowe związane
z alokacją kosztów
✓ W jaki sposób nie narazić się na ryzyko braku prawa
do odliczenia podatku VAT

Warsztat kierujemy do :
Przedstawicielom Centrów Usług Wspólnych
(w tym Członkom Zarządu)
Dyrektorom Finansowym
Dyrektorom Strategicznym i Operacyjnym
Departamentom Księgowości i Kontrolingu)
MIEJSCE WARSZTATÓW:
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037
Warszawa

zgloszenia@proability.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl
22 787 59 12

