Współorganizatorzy Konferencji:

Harmonogram
Konferencja z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy”
pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki”

Data: 24-26 listopada 2017 r.
Miejsce: Hotel Woiński Spa, ul. Ratuszowa 3, 69-210 Lubniewice,
www.woinskispa.pl

24 listopada 2017 r. (piątek)
09:00-09:45 – przyjazd do hotelu
10:00 – wyjazd z hotelu autokarem na wycieczkę do Berlina
10:00-13:00 – przejazd do Berlina
13:00-18:00 – zwiedzanie Berlina z przewodnikiem:
a) zwiedzanie z autokaru: Mur Berliński, Aleksander Platz z fontanną Neptuna,
Czerwony
Ratusz,
Kościół
Mariacki,
Aleja
Unter
den
Linden,
Brama Brandenburska, Kolumna Zwycięstwa
b) zwiedzanie grupowe: Reichstag – Parlament (zwiedzanie z zewnątrz), Aqua
Dom - największe cylindryczne akwarium świata (zwiedzanie wewnątrz)
c) w trakcie zwiedzania Berlina posiłek w restauracji
17:45-20:45 – przejazd z Berlina do hotelu
W trakcie przejazdu autokarem hotel-Berlin-hotel odbywać się będzie panel
dyskusyjny „Zmiany w podatkach na 2017 r. i 2018 r.”
Prelegent: Pan dr inż. Paweł Małecki (doradca podatkowy)
21:00-02:00 – kolacja połączona z zabawą z DJ’em

25 listopada 2017 r. (sobota)
08:00-09:00 – śniadanie
09:00-10:00 – rejestracja uczestników przy sali konferencyjnej, przekazanie
materiałów konferencyjnych

10:00-10:15 – otwarcie konferencji
10:15-11:15 – wykład „Likwidacja szkód z ubezpieczenia OC doradców
podatkowych, zmiany w umowie ubezpieczenia oraz nowe propozycje
ubezpieczenia”
Prelegenci: Pani Sabina Słuszkiewicz, Pan Andrzej Jakiel, Pan Kacper Kostrzewa
(przedstawiciele TUiR Warta S.A.)
11:15-12:15 – wykład „Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek
osobowych (podatek dochodowy)”
Prelegent: Pan prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański
12:15-12:30 – przerwa kawowa
12:30–13:45 – wykład „Międzynarodowe
osobowych (podatek dochodowy)”

aspekty

opodatkowania

spółek

Prelegent: Pan prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański
13:45-14:45 – obiad
14:45-16:15 – wykład „Windykacja należności w obrocie transgranicznym”
Prelegent: Pani Adriana Grau (niemiecki adwokat)
19:30-02:00 – kolacja połączona z zabawą z DJ’em (wróżka, fotobudka, pokaz
barmański, karykaturzysta)

26 listopada 2017 r. (niedziela)
08:30-10:00 – śniadanie
10:00-11:30 – wykład „Polska firma budowlana w Niemczech”
Prelegenci: Pan Marcin Grześkowiak (doradca podatkowy), Pan Paweł Suliga
(polski i niemiecki doradca podatkowy)
11:30-12:00 – przerwa kawowa
12:00-13:30 – wykład „VAT w obrocie polsko-niemieckim”
Prelegenci: Pan Marcin Grześkowiak (doradca podatkowy), Pan Paweł Suliga
(polski i niemiecki doradca podatkowy)
13:30-14:30 – obiad, zakończenie konferencji

Harmonogram może ulec zmianie.

