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Szkolenie 

odbędzie się w 

godz 10:00-14:00 
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit  zapraszam Państwa do udziału w Szkoleniu, 

które odbędzie się w formie ON-LINE 

 

Restrukturyzacja  
 

 

Szkolenie poprowadzi: Beata Rawa absolwentka finansów i 

rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie 

zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży 

finansowej. W Instytucie Cen Transferowych kieruje pracami 

zespołów dedykowanym cenom transferowym oraz schematom 

podatkowym MDR. Specjalizuje się w przygotowaniu analiz 

porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach 

grup kapitałowych. Współautor publikacji „Restrukturyzacja 

przedsiębiorstwa”, „Ceny transferowe 259 wyjaśnień i 

interpretacji”.  
 

 

Program szkolenia: 

 Polskie przepisy dotyczące restrukturyzacji działalności; 

 Kryzys gospodarczy a zmiana charakterystyki łańcucha dostaw; 

 Zmiana funkcji uczestników łańcucha dostaw a obowiązek ujęcia 

transakcji jako restrukturyzacji; 

 Restrukturyzacja w przepisach o cenach transferowych; 

 Restrukturyzacja w rozumieniu przepisów MDR; 

 Przesłanki uznania czynności za restrukturyzację działalności; 

 Rodzaje restrukturyzacji działalności; 

 Przyczyny restrukturyzacji działalności; 

 Modele restrukturyzacyjne.  

 

 

Zapisy: 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to  480 zł od osoby (+23% VAT)  

W przypadku zgłoszenia udziału do 30 kwietnia 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 5 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              

mailto:eso@esoaudit.pl

