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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 

Strategia podatkowa 
 

Szkolenie będzie  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. 

 

oraz 

Paweł Rosiński doradca podatkowy. W ICT jest odpowiedzialny za projekty w 

zakresie raportowania schematów podatkowych, strategii podatkowej, podatku 

u źródła. Współautor publikacji m.in. „Leksykon cen transferowych”, „ Ceny 

transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, WoltersKluwer. Prelegent szkoleń z 

zakresu raportowania schematów podatkowych MDR, strategii podatkowej, 

podatku u źródła. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie 

prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatku dochodowego.  

 

Program szkolenia: 

I. Cel wprowadzenia obowiązku ujawnienia strategii podatkowej . 

II. Podmioty zobligowane . 

III. Termin i forma ujawnienia strategii.  

IV. Rodzaje strategii podatkowych. 

V. Outsourcing w strategiach podatkowych. 

VI. Elementy strategii podatkowej. 

1. Procesy i procedury w zakresie zarządzania podatkami. 

2. Procedura MDR. 

3. Procedura TP. 

4. Katalog wniosków i interpretacji podatkowych. 

5. Rozliczenia w rajach podatkowych. 

VII. Tax compliance management, czyli jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym. 

1. Sposób wdrożenia procesów i procedur. 

2. Skuteczność zarządzanie schematami podatkowymi. 

 wprowadzenie macierzy identyfikacji schematów podatkowych, 

 wdrożenie instrukcji MDR. 

3. Bezpiecznie zarządzanie rozliczeniami z podmiotami powiązanymi. 

 rozpoznawanie transakcji kontrolowanych ujętych w strategii podatkowej, 

 rodzaje restrukturyzacji, 

 sposoby rozpoznawania i raportowania działań restrukturyzacji  

4, Raportowanie informacji oraz interpretacji podatkowych. 

5. Reje podatkowe. Przedmiot raportowania. 

VIII. Umowa o współdziałanie – podstawa do zwolnienia z obowiązku sporządzania strategii 

podatkowej. 

IX. Strategia podatkowa a tajemnica przedsiębiorstwa. 

X. Ryzyko typowania podmiotów do kontroli na podstawie ujawnionej strategii. 

XI. Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia i ujawnienia strategii. 

Zapisy: 

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

W przypadku zgłoszenia udziału do 30 października 2021 r.  obowiązuje promocyjna cena 450 

zł od osoby (+23% VAT) 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa do 8 listopada 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

