TSLA EXPO 2018 - Warsztaty Crido & PGM
28.09.2018

Program
REJESTRACJA (9:00-9:15)
1. Wprowadzenie – Rafał Świeżak, Partner w Crido, Bartosz
Mielecki, Dyrektor w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej (9:15-9:30)
•

Przedstawienie Crido i Polskiej Grupy Motoryzacyjnej

•

Cele i program warsztatu

2. Ciągła rewolucja w podatkach – Michał Borowski, Partner /
Magdalena Jaworska, Senior Manager w Crido (9:30-11:00)
Zmiany i trendy w VAT 2018
•

Podzielona płatność – czy podzieliła podatników? Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu.

•

Stałe miejsce prowadzenia działalności – jak obecność w innym kraju może wpływać na
rozliczenia polskiego podatnika VAT?

•

Należyta staranność a VAT – czy należy ją brać pod uwagę w relacjach z kontrahentem?

•

Praktyka przeprowadzania kontroli w zakresie VAT

Najważniejsze planowane zmiany podatkowe 2019

3. „Nowe” SSE – dla kogo i na jakich warunkach? – Piotr
Folwarczny, Senior Manager w Crido (11:10-13:00)
•

Dla kogo dostępna jest pomoc?
o Czym jest tzw. „nowa inwestycja”?
o Ograniczenia – kiedy pomoc nie jest należna?

•

Możliwe do uzyskania korzyści
o Zasady kalkulacji limitu zwolnienia podatkowego
o Koszty kwalifikowane – omówienie z praktycznymi przykładami

•

Warunki uzyskania wsparcia
o Kryteria wartościowe
o Kryteria jakościowe
o Przewidziane ułatwienia

•

Omówienie procesu aplikowania o pomoc w ramach nowego instrumentu

•

Podsumowanie – porównanie najważniejszych kwestii właściwych dla nowego instrumentu ze
starym mechanizmem (zezwolenia strefowe)

PRZERWA LUNCHOWA (13:00-14:00)
4. Wsparcie na Badania i Rozwój - Błażej Czajkowski, Senior
Manager w Crido (14:00-15:45)
•

Źródła wsparcia dotacyjnego na działalność B+R

•

Jak przygotować budżet projektu B+R

•

Błędy w projektach B+R

•

Pozadotacyjne wsparcie B+R

•

Inspiracje

Warsztaty przeznaczone są dla prezesów, dyrektorów finansowych, dyrektorów technologicznych,
głównych księgowych, pracowników działów inwestycji w spółkach.

Szkolenie jest zorganizowane przez Polską Grupę Motoryzacyjną we współpracy z firmą Crido, dla
pracowników podkarpackich małych i średnich firm. Projekt został dofinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Promocja
Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Warsztaty prowadzone przez ekspertów Crido – polskiej spółki doradczej, działającej na rynku od 13 lat.
Crido zatrudnia ponad 250 osób doradzających w zakresie podatków, prawa, pozyskiwania funduszy
i innowacji - https://taxand.pl//

