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podatkowe - 2018”
2017-03-02 14:17:37

2
W ramach seminarium zostaną omówione ostatnie zmiany w prawie podatkowym ze szczególnym
uwzględnieniem administrowania VAT, jednolitej składki na fundusz społeczny, podatku od dochodów osób
ﬁzycznych, a także przybliżone zostaną zagadnienia planowania podatkowego.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie zapraszają do udziału w seminarium informacyjnym z udziałem
ekspertów i konsultantów ﬁrm audytorskich „OMP” oraz „Crowe Howarth AC Ukraine”. W ramach seminarium
zostaną omówione ostatnie zmiany w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem administrowania
VAT, jednolitej składki na fundusz społeczny, podatku od dochodów osób ﬁzycznych, a także przybliżone zostaną
zagadnienia planowania podatkowego.

Seminarium odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. (środa) w godz. 10:00-17:00 w sali konferencyjnej
ﬁrmy „Plastics-Ukraina” (Kijów, ul. Meżygirska 82A; mapka dojazdu pod wskazanym linkiem).

9:30-10:00

Rejestracja uczestników seminarium

10:00-10:10

Powitanie i słowo wstępne organizatorów spotkania

10:10-11:45

Podatkowe zmiany w 2017 roku i wyjaśnienia do nich –
Olga Bogdanowa, Partner spółki audytorskiej Crowe Horwath AC
Ukraine

11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:30

Administrowanie podatkami (konsultacje podatkowe,
wypłata dywidend, CIT, podatek od nieruchomości) – Witalij
Smerdow, Dyrektor Izby Konsultantów Podatkowych, Redaktor
Naczelny «Бухгалтер 911», doradca podatkowo-prawny OMP Tax
& Legal

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

14:30-16:00

Planowanie podatkowe - Dmitrij Michajlenko, Prezes
Stowarzyszenia Konsultantów Podatkowych, Partner, Kierownik
praktyki podatkowej OMP Tax & Legal
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16:00-17:00

Kwestie płacowo-kadrowe (nowy poziom minimalnej płacy,
podatek od dochodów osób ﬁzycznych, kontrole inspekcji
pracy, wydatki na delegacje służbowe w 2017 roku) –
Oksana Zajcewa, Audytor, Partner ﬁrmy audytorskiej Crowe
Horwath AC Ukraine

Udział w seminarium dla zainteresowanych polskich ﬁrm i\lub członków MSPPU jest bezpłatny, przy czym
warunkiem uczestnictwa w seminarium jest dokonanie wcześniejszej rejestracji (do 13 marca br.) za
pośrednictwem formularza elektronicznego lub potwierdzenia udziału na adres kiev@trade.gov.pl

Szczegółowy program szkolenia w załączonych plikach (do pobrania poniżej).
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