
18 grudnia 2015 r.

Miejsce:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
Ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych 
Czas trwania:
10:00 – 13:30*

Szanowni Państwo,

Zbliża się koniec roku, czas podsumowań 
i przygotowania do sporządzania sprawozdań 
finansowych oraz zeznań podatkowych. 

Pod pewnymi względami był to rok szczególny. W 2015 
roku wszedł w życie pakiet zmian w Ustawie
o rachunkowości, które mogą w sposób istotny 
wpływać zarówno na jednostki małe, jak i duże. Jest to 
jedna z większych zmian jakie dotychczas zostały 
wprowadzone w przepisach o rachunkowości.
Zmiana definicji małej jednostki, zmiany w zakresie 
możliwości stosowania uproszczeń w sprawozdawczości 
finansowej, wprowadzenie nowych elementów
sprawozdania finansowego i modyfikacja sprawozdania
finansowego to tylko niektóre z nowych przepisów,
z których część będzie obowiązywać dla sprawozdań 
finansowych sporządzanych już za 2015 rok.  

Koniec roku przyniesie również wiele zmian
w przepisach podatkowych, w tym liczne
znaczące zmiany w Ordynacji podatkowej (m.in.
zasada in dubio pro tributario, zmiany w interpretacjach
indywidualnych), które chcielibyśmy Państwu przybliżyć.

Zapraszamy na praktyczne Śniadanie Biznesowe, 
podczas którego eksperci PwC, z doświadczeniem 
w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie 
księgowym oraz podatkowym omówią, jakie są główne 
zmiany w przepisach.

Zaproszenie na Śniadanie Biznesowe:

Co w finansach przyniesie koniec 2015 roku?
Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych oraz ustawie 
o rachunkowości

Udział w Śniadaniu Biznesowym jest bezpłatny. Zaproszenie skierowane jest do
dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz dyrektorów 
podatkowych.
Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej spółki.

Prelegenci:

Marcin Sawicki - Dyrektor w dziale audytu
PwC, biegły rewident; specjalizuje się w badaniu 
sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF 
i doradztwie księgowym. 

Tomasz Wołczek – Dyrektor w dziale
podatkowym PwC, doradca podatkowy;
specjalizuje się w zarządzaniu strategią 
podatkową firm i przedsiębiorców.

Rebeka Weintraub-Filek - Menedżer w dziale 
podatkowym PwC w zespole podatków
bezpośrednich, doradca podatkowy; specjalizuje 
się w obsłudze dużych podmiotów produkcyjnych 
(w szczególności działających w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej)

Anna Antoszewska - Menedżer w dziale 
audytu PwC, biegły rewident; specjalizuje się 
w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie 
z ustawą o rachunkowości i MSSF.

Piotr Szubert – Menedżer w dziale 
podatkowym PwC, radca prawny; specjalizuje się 
w prowadzeniu postępowań podatkowych i spraw 
karnych skarbowych oraz zagadnieniach
ogólnego prawa podatkowego (Ordynacja
podatkowa).



Agenda spotkania:

9.30 – 10.00Rejestracja oraz powitalna kawa

10.00 – 11.00    Nowelizacja ustawy o rachunkowości w 2015 r.

• Pojęcie małej jednostki
• Zmiany dotyczące dużych podmiotów
• Zmiany dotyczące wszystkich jednostek
• Prezentacja
• Zastosowanie nowych przepisów

11.00 – 11.45   Zmiany do ustawy o CIT obowiązujące od 2016 r.

• Usunięcie art. 15b (korekta kosztów podatkowych)
• Ujmowanie faktur korygujących na bieżąco
• Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową
• Klauzula dywidendowa

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30   Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej 
obowiązujące od 2016 r. oraz aktualności w praktyce organów 
podatkowych

• Zasada in dubio pro tributario – rewolucja czy pozorna zmiana?
• Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych
• Pozostałe zmiany Ordynacji – odsetki, nadpłaty, kontrola podatkowa
• Aktualności w praktyce organów podatkowych w wybranych kwestiach

(np. cash pooling, różnice kursowe).

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością. 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu seminarium. Seminaria i konferencje PwC nie są 
przeznaczone dla podmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego lub audytu. Więcej informacji 
o seminariach i konferencjach działu prawno-podatkowego PwC znajdą Państwo na stronie www.taxonline.pl  lub www.pwc.pl/wydarzenia

Kontakt:

Katarzyna Mazurek
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu

Tel. kom. +48 519 507 730

E-mail: katarzyna.mazurek@pl.pwc.com

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11 grudnia
rejestrując się poprzez link zamieszczony poniżej:

http://www.pwc.pl/pl/forms/event/2015-12-18-co-w-finansach-przyniesie-koniec-2015-
roku.html

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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