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Zakres szkolenia:  
Moduł I. Obowiązki sprawozdawcze  

      1. Lokalna dokumentacja cen transferowych.  
      2. Analiza cen transferowych. 
      3. Informacja o cenach transferowych TPR-C – s(porządzenie on line na wersji interaktywnej). 
      4. Oświadczenie zarządu.  
      5. Grupowa dokumentacja podatkowa.  

Moduł II. Ryzyka podatkowe 
1. Wybór metody weryfikacji ceny.  
2. Wadliwa identyfikacja transakcji kontrolowanej.  
3. Lokalna dokumentacja cen transferowych.  
4. Analiza porównawcza.  
5. Analiza zgodności.  
6. Zwolnienia krajowe a strata podatkowa.  
7. Uproszczenia – safe harbour.  
8. Prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji.  
9. Informacja o cenach transferowych TPR-C. 

Moduł III. Narzędzia eliminujące ryzyka podatkowe 
1. Weryfikacja klauzul umownych.  
2. Wprowadzenie macierzy transakcji kontrolowanych.  
3. Defence file.  
4. Weryfikacja struktury łańcucha dostaw.  
5. Weryfikacja strony badanej (testowanej).  
6. Aktualizacja analiz porównawczych.  
7. Korekta analiz porównawczych za pomocą wskaźników makroekonomicznych.  
8. Korekta cen transferowych.  
9. Kompensata transakcji.  
10. Oświadczenie zarządu -klauzula rynkowości.  
11. Alokacja kosztów – klucze podziału.  
12. Analiza DEMPE. 

Moderatorem spotkania będzie dr Jarosław Mika 
Warunki uczestnictwa: 
Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 580 zł od osoby (+23% VAT).  
W przypadku zgłoszenia udziału do 29.06.2020 r.  
obowiązuje promocyjna cena 480 zł netto (+23% VAT) 
Cena obejmuje materiały, przerwy kawowe oraz lunch. 

Kontakt:         akademia@esoaudit.pl 
 

Chęć uczestnictwa można zgłosić używając  
załączonego formularza na nasz adres: akademia@esoaudit.pl 

 w terminie do 5  lipca 2020 r. 
Ilość miejsc ograniczona, 

kolejność zgłoszeń ma charakter decydujący. 

Akademia eso audit to propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy  i umiejętności z zakresu 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Każde ze spotkań w ramach akademii eso audit jest poświęcone 

jednemu tylko zagadnieniu, które zaprezentowane jest w sposób maksymalnie interaktywny i doświadczalny. 
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Imię i nazwisko 
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E-mail osoby zgłszającej    
    

Tel    
    

Uwagi    
    
    
    
    

 

ZGŁOSZENIE akademia@esoaudit.pl  

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać mailem na nasz 
adres. Po otrzymaniu formularza prześlemy potwierdzenie 
uczestnictwa w szkoleniu. 
 
Warunki uczestnictwa: 

 Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w szkoleniu, materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch. 

 Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana na wskazany przez 
Państwa adres nie później niż do dnia szkolenia. 

 Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest mailem nie później niż 
na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Możliwe jest zgłoszenie 
zastępstwa za zgłoszonego uczestnika szkolenia. 

 ESO Audit sc zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 
terminu szkolenia do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  

 Płatność za szkolenie należy uiścić do dnia szkolenia najpóźniej na 
nasze konto bankowe: Bank Millennium SA, ul. Wały Jagiellońskie 
14/16 Gdańsk, numer konta: 63 1160 2202 0000 0001 4415 9033 

 

 Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie 
elektronicznej na wskazany adres mailowy.  

 Wyrażam dobrowolną zgodę ESO Audit s.c. z na przetwarzanie 
danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celu 
aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na 
wskazany adres elektroniczny informacji dotyczących tego 
szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. 

 Wyrażam dobrowolną ESO Audit s.c. na przetwarzanie danych 
osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla 
celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz 
marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany 
adres poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

Zamawiam szkolenie  
(z obowiązkiem zapłaty): 
 

data i podpis 

 


