PODATKI I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA W FIRMIE
Hotel Holiday Inn, Bydgoszcz, ul. Grodzka 36
19.06.2018r., g. 10:00
Pracodawcy Pomorza i Kujaw we współpracy z firmą PwC Polska Sp. z o.o. zapraszają
przedsiębiorców na bezpłatne seminarium dotyczące informacji o rozwiązaniach
podatkowych i sposobach optymalizacji kosztów.

Agenda seminarium:
09.45 - 10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 11:00
11:00 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:15

Rejestracja.
Powitanie.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R).
Nowe wydanie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Przerwa kawowa.
Sposoby optymalizacji efektywności kosztowej pracodawcy (PFRON i ZUS).
Ograniczanie ryzyka podatkowego związanego z automatyzacją procesu
weryfikacji rozliczeń w podatku VAT.
Pytania i dyskusja.

Uprzejmie
prosimy
o
zgłoszenie
w
ramach
formularza
na
adres
szkolenia@pracodawcy.info.pl do dnia 08.06.2018r. Pierwszeństwo uczestnictwa mają
przedstawiciele firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw. O zakwalifikowaniu do
udziału decyduje kolejność zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona, zatem zapraszamy do
bieżącej rejestracji.

Seminarium poprowadzą:
Jacek Zimoch - Starszy Menedżer w Zespole Innowacji i B+R, Dotacji i ulg w firmie PwC
Od 9 lat specjalista wspierający przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu dofinansowania i zwolnień
podatkowych na projekty z zakresie wdrażania innowacyjnych usług produktów, inwestycji
środowiskowych, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz budowy centrów B+R oraz
centrów usług wspólnych i IT. Doradzał w wielu projektach badawczo-rozwojowych, budując ich
strukturę, koncepcję, hipotezy badawcze oraz opracowując przebieg poszczególnych zadań

badawczych. Odpowiadał za przygotowanie studiów sektorowych oraz przeprowadzenie oceny
dużych projektów inwestycyjnych, ubiegających się o dofinansowanie unijne. Obecnie na zlecenie
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w kontrolowaniu projektów badawczorozwojowych. Wśród jego Klientów są zarówno duże międzynarodowe korporacje jak również
polskie przedsiębiorstwa, zarządy specjalnych stref ekonomicznych, firmy rodzinne oraz osoby
fizyczne.
Grzegorz Cherek - Starszy Konsultant w zespole prawno-podatkowym w firmie PwC
Z PwC związany jest od 2013 r. Posiada 12 lat doświadczenia w zakresie rozliczeń podmiotów
gospodarczych z PFRON. Jest ekspertem w kwestiach związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych, w tym w szczególności w zakresie określania obowiązków i korzyści
wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Do jego obowiązków należało
wnioskowanie do PFRON o udzielenie dofinansowań, w tym dofinansowań do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników, dla pracodawców działających zarówno na otwartym rynku
jak też na rynku pracy chronionej. Zajmował się również wyliczaniem wpłat na PFRON, posiada
praktyczną wiedzę w zakresie możliwości pomniejszania wpłat na PFRON, rozwiązań
optymalizacyjnych w tym zakresie oraz udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Jest
licencjonowanym doradcą podatkowym.
Maciej Goc - Starszy Konsultant w zespole prawno-podatkowy w firmie PwC
Od 2014 roku związany z PwC. Jest doświadczonym specjalistą w zakresie podatku VAT i
automatyzacji procesów podatkowych.
.

