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Planujemy następujący przebieg 
spotkania:  
 
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i 
powitalna kawa 
10:00 – 11:30 Wykład  

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa  

11:45 – 13:15 Wykład  

13:15 – 14:00 Lunch 

14:00 – 16:00 Wykład 

 

SZKOLENIE 

 
26 czerwca 2019 r. 

 

 

Termin i miejsce: 
 

26 czerwca 2019 r. od godziny 10:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na Spotkanie 

z ESO Audit pod tytułem: 
 

 

 

Raportowanie schematów 

podatkowych – z elementami warsztatu  
 

 

 

 

Szkolenie poprowadzi : Wioleta Biel – doradca 

podatkowy nr 12310.  

Prezes spółki BG TAX & Legal sp. z o.o. Absolwentka 

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Prawa 

i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu 

Warszawskiego Studiów podyplomowych z zakresu 

Prawa podatkowego. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i 

międzynarodowych systemów podatkowych. 

Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland w 

dziale podatków dochodowych. Klientom BG Tax & 

Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego 

rozliczania pracowników i implikacji podatkowych 

transgranicznych przepływów pieniężnych. 

Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: Rachunkowość i Podatki, 

Studia Podyplomowe (pełniąc role szefa merytorycznego kierunku). Przygotowuje 

przyszłych doradców podatkowych do egzaminów zawodowych. 

Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku od nieruchomości. Przeprowadziła 

wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce. Pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za 

schematy podatkowe w wielu spółkach kapitałowych z całego kraju. 

 
Program szkolenia: 

1. Podstawy prawne wprowadzonych zmian. 

2. Czym jest schemat podatkowy? 

3. Kto jest zobowiązany do przekazania informacji o schematach 

podatkowych i kiedy należy je zgłosić? 

4. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym. 

5. Procedura wewnętrzna. 

6. Sankcje. 

7. Część warsztatowa.  

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  530 zł od osoby (+23% VAT).  

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 19 czerwca 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 
 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

mailto:eso@esoaudit.pl

