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8:15-9:00 REJESTRACJA | POWITALNA KAWA

9:00-9:10  Powitanie

Peter Kay
Biegły rewident
Partner, szef działu doradztwa 
podatkowego

9:10-9:30
Reforma PIT – nadchodzi 
rewolucja w podatkach?

Andrzej Marczak
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa 
podatkowego, szef zespołu ds. PIT

• Jednolity podatek – połączenie daniny na PIT, ZUS, NFZ
• Kwota wolna od podatku a wyrok TK
• Ustawa o wymianie informacji pomiędzy ZUS a organami 

podatkowymi
• Najnowsze orzecznictwo/interpretacje

9:30-9:50
Nowa ulga podatkowa 
na B+R – jak z niej 
skorzystać?

Kiejstut Żagun
Doradca podatkowy
Dyrektor, dział doradztwa 
podatkowego, szef zespołu ds. ulg 
i dotacji

• Nowa ulga na B+R a stara ulga technologiczna
• Jakie czynności/koszty klasyfikują się do odliczenia?
• Jak dokumentować odliczenie?

9:50-10:20
Ceny transferowe 
– dawna rzeczywistość 
już nie wróci

Jacek Bajger
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa 
podatkowego, szef zespołu ds. cen 
transferowych

Monika Palmowska
Doradca podatkowy
Dyrektor, dział doradztwa 
podatkowego, zespół ds. cen 
transferowych

• Dokumentacja transakcji – zmiany wchodzące w życie 
od 1 stycznia 2017

• Nowe obowiązki dotyczące raportowania transakcji 
z podmiotami powiązanymi

• Konieczność informowania o rentowności 
podmiotów z grupy

• Trendy w kontrolach podatkowych – najczęściej 
kwestionowane rozliczenia

• Przygotowanie do kontroli – krok po kroku

10:20-11:00

JPK i VAT – problemy 
praktyczne, nowe 
obowiązki, zmiany 
regulacji, sankcje 
i odpowiedzialność 
karna i karno-skarbowa

Rafał Szafraniec
Doradca podatkowy
Partner, dział doradztwa 
podatkowego

Andrzej Tajchert
Partner, działu usług doradczych, 
zespół ds. doradztwa 
informatycznego

• JPK – praktyka wdrożeń, nowe obowiązki, ryzyka 
i problemy

• VAT – nowości w przepisach
• VAT – powrót sankcji 30%, zwiększenie 

odpowiedzialności osobistej podatnika i osób 
odpowiedzialnych

• Odpowiedź na wyzwania – preaudyty i informatyczne 
narzędzie do weryfikacji VAT

11:00-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-12:00

Usługi poświadczające 
– w jaki sposób 
niezależny audytor 
może zwiększyć 
komfort pracy zarządów 
i zaufanie inwestorów. 
GDPR/RODO – nowe 
wymagania 

Zbigniew Libera
Biegły rewident, FCCA, CIA
Partner, dział audytu ogólnego

Krzysztof Radziwon
FCCA, CRISC, CISA
Partner, dział usług doradczych, 
zespół ds. zarządzania ryzykiem 
i audytu wewnętrznego

• Usługi poświadczające w realiach europejskich
• Korzyści dla spółki wynikające z usług poświadczających
• Wymogi i konsekwencje finansowe dla spółek z tytułu 

GDPR/RODO
• Jak spółka powinna się przygotować do nadchodzących 

regulacji GDPR/RODO?
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12:00-12:30
Rewolucja czy ewolucja 
– MSSF 15 i MSSF 16

Bartłomiej Lachowicz
Biegły rewident
Dyrektor, dział audytu ogólnego 

Marta Zemka
Biegły rewident
Dyrektor, dział audytu ogólnego

• Nowe wymogi coraz bliżej
• Model 5 kroków rozpoznawania przychodów
• Przykłady branżowe – rewolucja dla każdego?
• Leasing – nowa definicja, nowe wyzwania
• Ujawnienia wpływu nowych standardów

12:30-13:00

Nowe wyzwania 
w zakresie 
instrumentów 
finansowych – MSSF 9

Iwona Galbierz-Sztrauch
Biegły rewident
Dyrektor, dział audytu instytucji 
finansowych, zespół ds. doradztwa 
księgowego

• Wejście standardu – dla jakich branż wdrożenie będzie 
pracochłonne?

• Klasyfikacja i wycena – istotne zmiany vs MSR 39
• Modelowanie strat oczekiwanych – fundamentalna 

zmiana koncepcji standardu

13:00-14:00 LUNCH

14:00-14:30
Własność 
intelektualna dźwignią 
innowacyjnego rozwoju

Marcin Łągiewka
CBV
Dyrektor, dział usług doradczych, 
grupa Deal Advisory, zespół ds. 
wycen

Tomasz Wiśniewski
FCCA, CBV
Partner, dział usług doradczych, 
grupa Deal Advisory, szef zespołu 
ds. wycen

• Znaczenie własności intelektualnej dla rozwoju firm
• Aktywa intelektualne a wartość przedsiębiorstwa
• Ujawnianie własności intelektualnej w sprawozdaniach 

finansowych
• Przykłady z rynków zagranicznych
• Przykłady z Polski
• Wyzwania dla dyrektorów finansowych

14:30-15:00

Co powinien wiedzieć 
o restrukturyzacji 
i upadłości dyrektor 
finansowy oraz główny 
księgowy?

Krzysztof Wojciechowski
Radca prawny
Partner associate w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Monika Warmbier
Biegły rewident
Dyrektor i szef zespołu doradztwa 
rachunkowego dla przedsiębiorstw 
sektora niefinansowego

• Upadłość a restrukturyzacja
• Restrukturyzacja – perspektywa wierzyciela
• Restrukturyzacja – perspektywa dłużnika
• Obowiązki sprawozdawcze podmiotu w restrukturyzacji

15:00-15:30

Centra usług 
księgowych 
i biznesowych 
w czasach robotyzacji 
– człowiek kontra 
maszyna

Violetta Małek
Dyrektor, dział usług doradczych

Piotr Siciak
Dyrektor, dział usług doradczych dla 
sektora usług finansowych

• Główne wyzwania operacyjne stojące przed centrami 
usług księgowych/biznesowych

• Cyfrowa rewolucja czyli gdzie jesteśmy i w którym 
kierunku idziemy

• Robotyzacja procesów – praktyczne rozwiązania i korzyści

15:30-15:50

Krajowa Administracja 
Skarbowa – nowa 
nazwa, czy nowa 
rzeczywistość?

Aleksander Dąbrowski 
Doradca podatkowy, radca prawny
Dyrektor, dział doradztwa 
podatkowego, zespół ds. 
postępowania podatkowego 
i sądowego

• Cel powołania oraz zadania KAS-y
• Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, 

urzędowe sprawdzenie
• Szczególne uprawnienia KAS-y i SCS

15:50-16:00 ZAKOŃCZENIE | PRZERWA KAWOWA


