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Konferencja:
II Forum Podatkowo-Księgowe

Terminy i miejsce:
Program
To, co wyróżnia tę edycję konferencji to nowy, tematycznie scalony program oraz osoby samych prelegentów.
Oferowane wystąpienia kierujemy do dyrektorów finansowych dużych firm, głównych księgowych, pracowników działów
prawnych i finansowych, członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, radców
prawnych i pracowników kancelarii prawnych oraz praktyków prawa podatkowego.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

08.30 09.30
09.30 11.00

Rejestracja uczestników - zapraszamy na kawę
Podatkowe i księgowe rozliczanie kosztów w czasie - prof. dr hab. Ewa Walińska i sędzia
NSA dr Artur Mudrecki

11.00 11.30

PRZERWA KAWOWA
ŚCIEŻKA PODATKOWA

11.30 12.45

ŚCIEŻKA KSIĘGOWA

Optymalizacja podatkowa transakcji
transgranicznych - doradca podatkowy
Katarzyna Modrzejewska

Podatek dochodowy odroczony jako skutek
różnic w rachunkowości i prawie podatkowym
- dr Agnieszka Wencel

12.45 13.45

LUNCH

13.45 15.00

Środki trwałe i wartości niematerialne i
Optymalizacja podatkowa przy zmianie
prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ
formy prawnej - doradca podatkowy Alicja
prawa podatkowego na ich wycenę (1) - dr
Borodziewicz
Agnieszka Wencel

15.00 15.15

PRZERWA KAWOWA

15.15 16.30

Środki trwałe i wartości niematerialne i
Optymalizacja opodatkowania przy
prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ
zastosowaniu spółki komandytowo-akcyjnej
prawa podatkowego na ich wycenę (2) - dr
- doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał
Agnieszka Wencel

16.30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prelegenci
prof. dr hab. Ewa Walińska
Profesor w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Rachunkowości
Finansowej. Członek m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i European Accounting Association (EAA). Współautorka
m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących
rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz planów kont w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Od
początku lat 90. obszarem jej badań naukowych stała się rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ze szczególnym
uwzględnieniem dostosowania polskich rozwiązań prawa bilansowego do wymogów Unii Europejskiej i Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Trener współpracujący z czołowymi firmami edukacyjnymi. Autorka ponad 200
artykułów, 10 książek oraz współautorka 31 pozycji książkowych z dziedziny rachunkowości.
Alicja Borodziewicz
Doradca podatkowy. Wcześniej kierownik zespołu podatkowego w kancelarii Rodl & Partner. Posiada doświadczenie w
zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek. Specjalizuje się w tematyce związanej z VAT oraz podatkiem
dochodowym od osób prawnych.
Uczestniczy w przeglądach podatkowych spółek oraz doradza w zakresie zmian strukturalnych. Autorka licznych publikacji
z zakresu prawa podatkowego publikowanych na rynku polskim i niemieckim. Współpracownik firm szkoleniowych.
Katarzyna Modrzejewska
Doradca podatkowy, partner i prezes w spółce Horsh Sp. z o.o. Wcześniej kierownik we wrocławskim oddziale Rodl &
Partner oraz pracownik Ernst & Young. Były członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w tematyce
związanej z optymalizacją podatkową. Absolwentka Wydziału Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. VAT w Unii Europejskiej, współautorka Komentarza do
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Obrotu towarami w Unii Europejskiej. Współpracuje z firmami
szkoleniowymi, prowadząc wykłady prawa podatkowego.
dr Artur Mudrecki
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 7 lat orzekający w Izbie Finansowej NSA w Warszawie, adiunkt w Katedrze
Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor ponad 75 publikacji
poświęconych głównie podatkom i procedurze administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Członek Stowarzyszenia Prawa
Finansowego „AUREUS” przy Uniwersytecie Opolskim.
Krzysztof J. Musiał
Doradca podatkowy. Wykonuje zawód od 1991 r. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa podatkowego. W latach
1995–1997 członek zespołu w Instytucie Finansów ds. oceny polskiego systemu podatkowego. W latach 1995–1998 członek,
w imieniu Polski, Commitee Fiscal Confederation Fiskale Europene w zespole podatków pośrednich. Ekspert sejmowej
komisji finansów publicznych w sejmie ostatnich dwóch kadencji. Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi
we Wrocławiu, Szef zespołu podatkowego w CWW – Cetera, Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i
Adwokatów we Wrocławiu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z administracją skarbową i celną przed sądami
administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku finansowym.
dr Agnieszka Wencel
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego), adiunkt w
Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczony wykładowca na szkoleniach z
zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (m.in. trener na Kursie z MSFF akredytowanym przez ACCA). Konsultant i
współautorka projektów z zakresu rachunkowości dla polskich spółek. Autorka i współautorka wielu publikacji z
rachunkowości finansowej i zarządczej. Jej zainteresowania naukowe związane są ze współczesną sprawozdawczością
finansową oraz zarządzaniem podatkami.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Iwona Kaczorowska, tel. +48 600 940 063, iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

