zaprasza na śniadanie biznesowe pt.

JPK_VDEK oraz pakiet Quick Fixes
w pytaniach i odpowiedziach

W jaki sposób przygotować się na złożenie nowego JPK_VDEK i jak dokumentować dostawy
wewnątrzwspólnotowe po 1 stycznia 2020 r.? Odpowiedź na to pytanie chciałoby poznać wielu
przedsiębiorców. Eksperci podatkowi Andersen Tax & Legal z przyjemnością udzielą Państwu kilku
wskazówek w tym zakresie.

KIEDY?
GDZIE?
DLA KOGO?

5 marca 2020 r. (czwartek), godz. 9:00 - 12:00

CENA:

99 PLN + 23% VAT

Hotel Vienna House Easy, ul. Sokolska 24, Katowice
Zapraszamy właścicieli firm, prezesów i dyrektorów finansowych, głównych
księgowych, a także pracowników działów podatkowych i księgowych.

PRELEGENCI:

dr Elżbieta Lis
partner, doradca podatkowy

Michał Wilk
partner, doradca podatkowy

Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k.
ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice
www.AndersenTaxLegal.pl

JPK_VDEK oraz pakiet Quick Fixes
w pytaniach i odpowiedziach

5 marca 2020 r., Hotel Vienna House Easy, Katowice

AGENDA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in.:
Jakie informacje będzie zawierał JPK_VDEK?
Od kiedy obowiązuje JPK_VDEK i kto musi go stosować?
Jak przygotować się do wdrożenia JPK_VDEK?
Co się zmieniło w dokumentowaniu WDT?
Czy nadal obowiązują zasady dokumentowania wskazane w ustawie o VAT?
Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
magdalena.okaj@AndersenTaxLegal.pl do 3 marca 2020 r. z dopiskiem "śniadanie biznesowe,
Katowice" (kontakt: Magdalena Okaj, tel. +48 32 731 68 53) i otrzymanie potwierdzenia od organizatora.
Spotkanie jest płatne w wysokości 99 zł netto (121,77 zł brutto). Wpłat należy dokonywać na rachunek
bankowy Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k. w banku PEKAO S.A. 59 1240 4227 1111 0000
4848 6044 w terminie 3 dni od daty wysłania zgłoszenia. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od
daty otrzymania wpłaty i wysłana na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc jest
ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W spotkaniu mogą wziąć udział maks.
dwie osoby z danej firmy.

IMIĘ I NAZWISKO:
STANOWISKO:
E-MAIL:
TELEFON:
NAZWA FIRMY:
ADRES FIRMY:
NIP:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ZGODY:
Zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję.
Wyrażam dobrowolna zgodę wobec Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k. na
przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego
udziału w spotkaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie
drogę elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres elektroniczny
informacji dotyczących tego spotkania.

______________________________________________
zapisuję się
data i podpis

pieczątka firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania na mój adres
e-mail newslettera.

Organizatorem spotkania jest Kancelaria Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k. (dalej: ATL) z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150. ATL zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników spotkania będzie już zamknięta. ATL zastrzega sobie także prawo do odwołania spotkania bądź zmiany jego
terminu do 3 dni roboczych przed terminem spotkania.
Dbamy o Państwa dane osobowe. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Andersen Tax & Legal.
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