SZKOLENIE
Termin:
20 maja 2021 r.

Szkolenie
odbędzie się w
godz 10:00-15:00

Szanowni Państwo,
W imieniu Partnerów ESO Audit zapraszam Państwa do udziału w Szkoleniu
które odbędzie się w formie ON-LINE

Kontrole podatkowe cen transferowych - jak się
przygotować?
Szkolenie poprowadzi dr Jarosław F. Mika - doradca
podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji
finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej
Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z
zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców
oraz organów administracji skarbowej; specjalizuje się z
rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych
prowadzonych przez podmioty powiązane.
Program szkolenia:
1. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.
2. Struktura i procedura kontroli.
2.1. Kontrole podatkowe.
2.1.1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
2.1.2. Przebieg kontroli podatkowej.
2.1.3. Ustalenia kontroli cen transferowych.
2.2. Kontrole karne skarbowe.
3. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka.
3.1. Poprawna identyfikacja transakcji kontrolowanej.
3.2. Wybór metody szacowania cen.
3.3. Nieprawidłowości w zakresie sposobu kalkulacji cen.
4. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym.
4.1. Opłaty licencyjne.
4.2. Klucze podziału kosztów.
4.3. Pożyczki i poręczenia.
4.4. Transakcje rutynowe.
4.5. Podniesie kapitału zakładowego jako forma wsparcia finansowego .
5. Dokumenty podlegające kontroli.
5.1. Local file.
5.2. Analiza porównawcza.
5.3. TPR-C.
5.4. Klauzula rynkowego poziomu cen.
6. Narzędzia zabezpieczające.
6.1. Defence file.
6.2. Kompensata transakcji.
6.3. Pełnomocnictwo.
6.4. Bazy danych.
7. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
8. Procedura odwołania od decyzji doszacowujacej.
Zapisy:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 480 zł od osoby (+23% VAT)
W przypadku zgłoszenia udziału do 7 maja 2021 r. obowiązuje promocyjna
cena 400 zł od osoby (+23% VAT)
Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy
o potwierdzenie uczestnictwa do 14 maja 2021 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
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