
        
 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu Wrocławskich Śniadań 
Biznesowych, współorganizowanym przez CCIFP, AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelarię 
Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM. 

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówimy 
wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, 
iż spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień, z którymi 
mają Państwo do czynienia w codziennej działalności.  

Spotkanie poprowadzą Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit oraz Tomasz Szarek, 
Partner SDZLEGAL SCHINDHELM. Swoje prelekcje wygłoszą między innymi: Mec. Aleksandra 
Krawczyk - adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, oraz Krzysztof Czekaj - doradca podatkowy 
z działu doradztwa podatkowego SDZLEGAL SCHINDHELM. Gościnnie swoją prelekcję wygłosi 
także Mec. Roman Šolc – adwokat z biura SCWP SCHINDHELM w Pilznie, który przybliży 
uczestnikom prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
Republiki Czeskiej.  

Jak zawsze w trakcie spotkania przewidziane będą przerwy kawowe umożliwiające 
uczestnikom śniadania wymianę kontaktów i indywidualne rozmowy z prowadzącymi.  
 
Program spotkania: 
 
9:00 Rejestracja 
 
9:30 Bieżąca sytuacja gospodarcza 

 Analiza globalnych tendencji gospodarczych i sytuacji na rynku krajowym, 

 Wydarzenia polityczne oraz ich wpływ na podstawowe dane makroekonomiczne, 

 Wpływ zmienności w najbliższym otoczeniu gospodarczym Polski, 

 PKB, Inflacja i Stopy Procentowe, Kursy Walut, Rynek Pracy, 

 Instrumenty i działania ograniczające ryzyko rynkowe. 
 
10:45 Wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców 
 

1. Klauzula obejścia prawa podatkowego, czyli co nas czeka w najbliższej przyszłości 

 obecny projekt przepisów, 

 przebieg prac parlamentarnych, 



 czy klauzula „zabije” optymalizacje podatkowe – rozważania na podstawie bieżących 
doświadczeń, 

 jak się przygotować. 
 

2. Jednolity Plik Kontrolny 

 dlaczego wprowadzony i jak to jest w innych krajach, 

 od kiedy i dla kogo, 

 czy należy się bać, 

 jak się przygotować. 
 

3. Polski przedsiębiorca w Czechach – fakty i mity o prowadzeniu działalności 
gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej 

 formy działalności, 

 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

 podatki PIT, CIT, VAT i inne + unikanie podwójnego opodatkowania, 

 inne korzyści dla przedsiębiorców (np. leasing samochodów osobowych). 
 
 
Termin spotkania:  
28 kwietnia 2016 roku godz. 9.00 
 
Miejsce: 
Wrocław, Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16, sala świetlikowa (parter) 
 
Rejestracja: 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
Ze względu na ograniczoną liczba miejsc, prosimy Państwa o potwierdzenie udziału do dnia 26 
kwietnia 2016 roku.  
 
Kontakt i zgłoszenia: tomasz.szarek@sdzlegal.pl  

mailto:tomasz.szarek@sdzlegal.pl

