
Zaproszenie na szkolenie:

VAT w obrocie towarowym –
wyzwania na 2020 r.



KDCP ma przyjemność zaprosić Państwa na organizowane przez naszą Kancelarię szkolenie „VAT w obrocie towarowym – wyzwania
na 2020 r.”

Nasze szkolenie odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe agendy powyższych szkoleń oraz informacje organizacyjne, zachęcając Państwa do udziału w
naszych eventach

W razie zainteresowania udziałem w warsztatach prosimy o kontakt (formularz zgłoszeniowy – znajduje się w załączeniu do
niniejszej informacji).

Z poważaniem,

Zaproszenie

Magdalena Chmielewska- Cholewa
Partner

+48 519 404 970 
magdalena.chmielewska@kdcp.pl

Aleksandra Ziaja
Menedżer

+48 573 339 135
aleksandra.ziaja@kdcp.pl



1. Zmiany w VAT w obrocie towarowym (quick fixes):
▪ Nowe wymogi dla WDT,
▪ Transakcje łańcuchowe,
▪ Magazyn konsygnacyjny.

2. Inne ważne zmiany:
▪ Obowiązkowy split payment,
▪ Biała lista podatników,
▪ Nowa matryca stawek,
▪ WIS.

3. Celno-podatkowe skutki Brexitu:
▪ Jak się przygotować do Brexitu bez umowy?

4. Podatek detaliczny: 
▪ Kogo obejmie?
▪ Jakie obowiązki się z nim wiążą?

5. Ważne wyroki i interpretacje mające wpływ na obrót towarowy:
▪ Czy toll manufacturer stanowi FE?
▪ TP adjustments a cena towarów.

VAT w obrocie towarowym – wyzwania na 2020 r.
– program szkolenia:

Prowadzący szkolenie:

▪ Magdalena Chmielewska-Cholewa – Partner w KDCP,

▪ Aleksandra Ziaja – Menedżer w KDCP.



PRELEGENCI
Eksperci KDCP

Magdalena Chmielewska- Cholewa
Partner

+48 519 404 970 
magdalena.chmielewska@kdcp.pl

▪ Doświadczony doradca podatkowy,
▪ Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie ceł, VAT i akcyzy,
▪ W latach 2011-2019 lider doradztwa celnego w EY. Wcześniej współpracowała m.in. z
KPMG,
▪ Doradca w sprawach celnych, VAT i akcyzowych dla największych polskich i
zagranicznych spółek zaangażowanych w krajowy i międzynarodowy obrót towarami.

Aleksandra Ziaja
Menedżer

+48 573 339 135
aleksandra.ziaja@kdcp.pl

▪ Prawnik, doradca podatkowy,
▪ Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług,
▪ W przeszłości współpracowała z EY oraz Enodo Advisors, wcześniej odbywała praktyki
i staże m.in. w polskich i międzynarodowych firmach prawniczych i w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych,
▪ Realizowała projekty m.in. dla spółek z branży produkcyjnej, FMCG, farmaceutycznej,
zbrojeniowej, budowlanej, nieruchomościowej.



Formularz zgłoszeniowy

1. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały
oraz całodzienny serwis napoi (kawa, herbata, woda, przekąski).

2. Przesłanie do KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i
Wspólnicy sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kdcp.pl
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie
umowy pomiędzy KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego
Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. a Zgłaszającym.

3. Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu zostaną wysłane wraz z fakturą
proforma na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
formularza zgłoszeniowego.

4. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o
dokonanie w terminie 5 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, ale
nie później niż przed szkoleniem wpłaty na konto: KDCP Kancelaria Doradztwa
Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-
654 Warszawa,
Nr rachunku: 35 1140 2004 0000 3602 7571 8253; MBANK S.A.

5. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy przesłać pocztą elektroniczną na
adres kancelaria@kdcp.pl.

6. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie
wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.

7. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
8. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W SZKOLENIU „VAT w obrocie towarowym – wyzwania na 2020 r.”:

Data i miejsce:
Warszawa*
22 października 2019 r. 
godz. 9.00

Imię i nazwisko:

Stanowisko / Dział

E-mail

Telefon

Dane firmy

Nazwa firmy                 

Ulica

Kod 
pocztowy/ 
Miejscowość                  

NIP firmy             

Podpis

* Szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia zostaną przekazane na min 5 dni przed szkoleniem 

Koszt udziału w szkoleniu 790 zł + VAT

Koszt udziału w szkoleniu  drugiego i każdego kolejnego 
uczestnika z danej firmy 

650 zł + VAT



KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o. 
ul. Śniadeckich 17  |  00-654 Warszawa, tel. +48 22 243 25 00  |  kancelaria@kdcp.pl
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Zapraszamy!


