Zaproszenie
Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK“ sp. z o.o.
wraz z partnerem merytorycznym - firmą KPMG w Polska
ma przyjemność zaprosić Państwa na praktyczne seminarium poświęcone rozliczeniom podatkowym
podmiotów działających na terenie stref, które odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r.
w siedzibie WSSE „INVEST-PARK“ przy ul. Uczniowskiej 16, w Wałbrzychu.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni eksperci z biura KPMG we Wrocławiu i będą składały się z dwóch
modułów, pierwszy dla nowych przedsiębiorców działających w strefie oraz drugi dla przedsiębiorców
posiadających więcej niż jedno zezwolenie. (Program w załączeniu).

Prosimy o potwierdzenie udziału z podaniem danych uczestnika/ów (max. 2 osoby z firmy )
do dnia 12.03.2017 r. na adres mailowy m.wlochal@invest-park.com.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat.
Serdecznie zapraszamy!
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PROGRAM WARSZTATÓW
9:15 - 9:30 Rejestracja uczestników

MODUŁ I
9:30 - 15:00

Seminarium dla podmiotów działających na terenie strefy do 3 lat obejmujące
następujące zagadnienia:
•

Zasady ogólne – zezwolenie,

•

Zasady rozliczania pomocy publicznej,

•

Zakład w SSE oraz poza SSE – rozdzielność księgowa,

•

Aktualna praktyka podatkowa,

•

Kontrole,

•

Q&A

MODUŁ II
9:30 - 15:00

Seminarium dla podmiotów działających na terenie strefy powyżej 3 lat
(posiadających więcej niż jedno zezwolenie) obejmujące następujące
zagadnienia:
•

Działanie na podstawie kilku zezwoleń,

•

Zakład w SSE oraz poza SSE,

•

Kumulacja pomocy publicznej z różnych źródeł,

•

Częściowa produkcja wykonywana przez podwykonawców spoza terenu
strefy,

•

Wykonywanie usług dodatkowych na rzecz klientów (przechowywanie
produktów poza ustalony termin, dodatkowe usługi przepakowywania itp.),

•

Działalność finansowa (lokaty, kontrakty terminowe, cash-pooling, kredyty),

•

Zmiany, wygaszanie i cofanie zezwolenia – możliwe opcje,

•

Podział wyniku strefowego – praktyczne aspekty

1.
2.

12:00 - 12:30 przerwa na lunch dla uczestników obu modułów.
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