PROGRAM SEMINARIUM
na temat
USŁUGI BUDOWLANE – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM
ZMIANY W PODATKU VAT
PODATEK DOCHODOWY
Termin: 14 maja 2014 roku
Miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Osoby prowadzące:
Andrzej Dębiec, radca prawny
Dorota Walerjan, doradca podatkowy
Sławomir Mikołajuk, radca prawny
10.00 – 12.00

OPODATKOWANIE USŁUG BUDOWLANYCH PODATKIEM VAT


Powstanie obowiązku podatkowego dla usług budowlanych



Kiedy wystawić fakturę za usługi budowlane?



Odliczenie podatku VAT w związku z nabyciem usług budowlanych



Usługa budowlana jako usługa kompleksowa

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 14.00

OPODATKOWANIE USŁUG BUDOWLANYCH PODATKIEM DOCHODOWYM



Wpływ zmian w opodatkowaniu VAT na rozliczenia w zakresie
podatku dochodowego



Długie terminy płatności – skutki na gruncie podatku dochodowego

14.00 – 14.15

Przerwa kawowa

14.15

INNE WYBRANE PROBLEMY PODATKOWE

15.00

zakończenie seminarium

Po zakończeniu seminarium serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na
obiad do Restauracji “One p.m”

ANDRZEJ DĘBIEC
Partner, kierujący Departamentem Podatkowym i Grupą Infrastrukturalną, Hogan Lovells
TELEFON
+48 22 529 29 00 Warszawa
andrzej.debiec@hoganlovells.com

Andrzej Dębiec współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Hogan Lovells od 2000 r. Jest odpowiedzialny za
działalność Departamentu Podatkowego i Grupy Infrastrukturalnej, jak również za kontakty z klientami francuskimi. W latach
1992 - 1999, Andrzej Dębiec współpracował, a następnie zarządzał warszawskim biurem kancelarii prawnej Jeantet et Associes.
W latach 1993-1994, był doradcą w Departamencie Dewizowym Ministerstwa Finansów. Od marca 1999 do października 2000
był szefem Departamentu Podatkowego w kancelarii CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w Warszawie. Andrzej Dębiec
specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z łączeniem, przejmowaniem i
nabywaniem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski
rynek. Andrzej Dębiec doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich
działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od 2007 r. Andrzej Dębiec nadzoruje
działalność Grupy Infrastrukturalnej, w ramach której odpowiedzialny jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów
infrastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli transakcji). Od roku 2008 jest ekspertem Okręgowej Izby
Radców Prawnych. Co roku Andrzej Dębiec pojawia się wśród "wysoce polecanych prawników" - ekspertów w zakresie prawa
podatkowego według niezależnych, prestiżowych rankingów prawniczych takich jak Chambers Europe, Legal 500 oraz PLC
Which lawyer?.

DOROTA WALERJAN
Counsel, Hogan Lovells
TELEFON
+48 22 529 29 00 Warszawa
dorota.walerjan@hoganlovells.co

Dorota Walerjan jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 1993 r. zajmuje się doradztwem podatkowym. Do początku
2006 roku pracowała, jako doradca podatkowy, a następnie Dyrektor w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers,
odpowiedzialny za kierowanie i rozwój Sektora FMCG oraz budowanie sieci specjalistów branżowych w ramach regionu
Europy Centralnej i Wschodniej. Od marca 2007 współpracuje z Kancelarią Hogan Lovells.
W ramach swojej specjalizacji Dorota Walerjan wspomaga klientów w organizacji oraz finansowaniu przedsięwzięć
inwestycyjnych. Uczestniczy w procesach fuzji i przekształceń, zwykle o zasięgu międzynarodowym, z myślą o optymalizacji
obciążeń administracyjnych i finansowych dla podmiotów zaangażowanych w te operacje. Towarzyszy klientom w trakcie
negocjowania warunków umów. Opiniuje i współtworzy liczne akcje promocyjne i reklamowe. Reprezentuje klientów na
wszystkich etapach postępowań podatkowych oraz sporów z organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Specjalizuje
się w doradztwie na rzecz sektora FMCG, branży farmaceutycznej, w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami jak
również sektorem ubezpieczeniowym i bankowym. Posiada znaczące doświadczenie w obsłudze kluczowych inwestycji
infrastrukturalnych z udziałem podmiotów publicznych. Dorota Walerjan przeprowadziła ponad sto warsztatów i szkoleń z
zakresu prawa i podatków. Jest autorką szeregu publikacji podatkowych, w tym książek na temat prawno-podatkowych
aspektów działań marketingowych oraz odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Dorota Walerjan przez
wiele lat współpracowała z szeregiem organizacji i instytucji branżowych, w tym z Polskim Stowarzyszeniem Wytwórców
Towarów Markowych ProMarka. Obecnie szkoli uczestników Krakowskiego Forum Wynagrodzeń, organizowanego przez
firmę Sedlak&Sedlak, prowadzi wykłady dla studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz współpracuje z
Francuskim Instytutem Zarządzania, gdzie prezentuje zagadnienia prawno-podatkowe na studiach MBA.

SŁAWOMIR MIKOŁAJUK
Prawnik, Hogan Lovells
TELEFON
+48 22 529 29 00 Warszawa
Warszawa
slawomir.mikolajuk@hoganlovells.com

Sławomir Mikołajuk jest radcą prawnym. Współpracuje za kancelarią Hogan Lovells od ponad 10 lat i zajmuje się kompleksową
obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Zakres praktyki zawodowej Sławomira
Mikołajuka obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie podatków bezpośrednich, podatku VAT oraz podatku od
czynności cywilnoprawnych.
Posiada szerokie doświadczenie w efektywnym podatkowo strukturyzowaniu rozliczeń międzynarodowych,
z wykorzystaniem korzystnych regulacji podatkowych innych jurysdykcji (Luksemburg, Szwajcaria, Cypr). Bierze także udział
w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz sporów z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W trakcie
swojej dotychczasowej kariery zawodowej Sławomir był zaangażowany w szczególności w pomoc podatkową dla klientów
z sektora nieruchomościowego, oraz z branży finansowej i ubezpieczeniowej.
Sławomir Mikołajuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również
Szkołę Prawa Brytyjskiego prowadzoną przez Cambridge University.

