SZKOLENIE
Ceny transferowe – nowe zasady
sporządzania dokumentacji podatkowej
Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Data:

12 kwietnia 2018 r.
Miejsce:

Sala konferencyjna PricewaterhouseCoopers
(PwC) przy ul. Lecha Kaczyńskiego 14
w Warszawie
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PROGRAM SZKOLENIA:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 12:00

Wykład I

1.

2.

Podmioty powiązane:
a.

rodzaje powiązań;

b.

identyfikacja podmiotów powiązanych;

c.

zasada ceny rynkowej i jej implikacje.

Dokumentacja cen transferowych:
a.

3-stopniowa dokumentacja;

b.

CIT-TP, obowiązki związane z międzynarodową wymianą informacji
podatkowych;

3.

c.

oświadczenie o przygotowaniu kompletnej dokumentacji;

d.

terminy na sporządzenie poszczególnych elementów dokumentacji;

e.

sankcje za niedotrzymanie obowiązków.

Dokumentacja lokalna:
a.

określenie progów transakcyjnych;

b.

transakcje i inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym;

c.

grupowanie transakcji w świetle interpretacji MF;

d.

elementy dokumentacji lokalnej;

e.

obowiązek weryfikacji rynkowego charakteru cen.

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:15

Wykład II:

1.
14:15

Dokumentacja lokalna w praktyce – przygotowanie dokumentacji krok po kroku.
Lunch
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INFORMACJE O OSOBACH PROWADZĄCYCH:
Szkolenie
zostanie
przeprowadzone
z PricewaterhouseCoopers (PwC).

przez

wysokiej

klasy

ekspertów

Piotr Wiewiórka:
Jest absolwentem Wydziału Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1999 roku rozpoczął pracę w
PwC i obecnie piastuje stanowisko Partnera w Dziale PrawnoPodatkowym. Nadzoruje prace zespołu TP, a zarazem jest
odpowiedzialny za relacje w obszarze podatków z wybranymi
instytucjami

finansowymi.

Jest

licencjonowanym

doradcą

podatkowym wpisanym na listę Ministra Finansów.
Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem instytucji i transakcji finansowych. Uczestniczy również
w pracach funkcjonującej w ramach PwC globalnej sieci Financial Services Transfer Pricing.
Posiada szerokie doświadczenie w planowaniu struktur biznesowych uwzględniających
regulacje z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, wycenie
transakcji i sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Służył również pomocą klientom
w sporach z organami podatkowymi.
Jest współautorem publikacji: „Ceny transferowe” wydanej przez C.H. Beck oraz artykułów
w prasie specjalistycznej.

Wojciech Cipielewski:
Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i
rachunkowość. Pracę w PwC rozpoczął w 2009 roku. Jest Starszym
Menedżerem w Zespole Cen Transferowych.
Specjalizuje się w problematyce cen transferowych. Prowadził szereg
projektów obejmujących m.in. projektowanie i wdrażanie efektywnych
podatkowo struktur transakcyjnych w ramach grup kapitałowych, ocenę
zgodności polityki cen transferowych polskich firm należących do międzynarodowych
holdingów z polskimi przepisami podatkowymi oraz ocenę ryzyka cen transferowych w
wewnątrzgrupowych transakcjach krajowych i międzynarodowych.
Wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu cen transferowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących
w wielu branżach, w tym w szczególności w branży finansowej i ubezpieczeniowej.
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Piotr Karolak
Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu

Warszawskiego, kierunek Finanse i Rachunkowość. Do PwC dołączył
w grudniu 2013 roku.
Jest Starszym Konsultantem w Zespole Cen Transferowych PwC. W
ramach swojej dotychczasowej kariery wspierał klientów w
przygotowaniu dokumentacji podatkowych, ocenie ryzyka cen
transferowych transakcji wewnątrzgrupowych oraz przeprowadzaniu
analiz porównawczych (tzw. benchmarking studies), w szczególności w zakresie
wewnątrzgrupowych transakcji finansowych.
Wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu cen transferowych dla przedsiębiorstw krajowych
i zagranicznych funkcjonujących w wielu branżach, w tym w sektorze ubezpieczeniowym.
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