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GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na
konferencję tematyczną z zakresu cen transferowych dotyczącą
kontroli rozliczeń w ramach grup kapitałowych oraz sporów
i procedur ich rozwiązywania.
Konferencja jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za
kwestie transfer pricing w przedsiębiorstwach, a także sprawy
podatkowe oraz strategiczne decyzje dotyczące ustalania cen
między podmiotami powiązanymi.
Staranny dobór tematów oraz wykładowców gwarantują
najwyższą jakość oraz ciekawe dyskusje.

PARTNERZY KONFERENCJI

PRELEG ENCI

Joanna Gniadecka

DIRECTOR OF GLOBAL TRANSFER PRICING / LIBERTY GLOBAL S.A.

Joanna Gniadecka zajmuje obecnie stanowisko Director of Global Transfer Pricing w koncernie telekomunikacyjnym
Liberty Global S.A. w Holandii. Jest ona odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z cenami transferowymi spółki
holenderskiej i pozostałych spółek LG (m.in. UPS, Unitymedia, czy Virgin Media UK).
Wcześniej, p. Gniadecka pracowała dla ArcelorMittal SA jako globalny Head of transfer pricing tej firmy, z siedzibą
w Luksemburgu. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a szlify zawodowe zdobywała jako
doradca podatkowy w zakresie cen transferowych i podatków międzynarodowych w KPMG Warszawa i JSW Polska.

Mariusz Każuch

DYREKTOR W ZESPOLE CEN TRANSFEROWYCH / DELOITTE

W latach 2016-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za
negocjacje uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz MAP, a także politykę cen transferowych i legislację.
Doradca podatkowy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego
Ministerstwa Finansów, gdzie był odpowiedzialny za politykę podatkową, negocjacje umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania i międzynarodową współpracę podatkową. Nadzorował proces negocjacji ponad 50 umów międzynarodowych, w tym 36umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Delegat Polski na wielu podatkowych grupach
roboczych Unii Europejskiej i OECD.
Autor systemu opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce oraz współautor systemu opodatkowania wydobycia
miedzi i srebra. Mariusz nadzorował proces wdrażania ustawodawstwa FATCA i CRS w Polsce. Był również zaangażowany w proces implementacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR).
W Deloitte Mariusz uczestniczył w licznych projektach dotyczących Uprzednich Porozumień Cenowych, MAP oraz
kontroli podatkowych dotyczących grup międzynarodowych funkcjonujących m.in. w takich sektorach jak energetyka,
sektor motoryzacyjny, dobra konsumenckie, banki czy media.

Monika Laskowska
PARTNER / PWC

Monika jest partnerem w zespole Cen Transferowych w naszym biurze w Warszawie. Zdobyte podczas ponad 16 lat
pracy doświadczenie pozwala jej na tworzenie kreatywnych i pragmatycznych rozwiązań dotyczących kompleksowych
sporów w zakresie TP. Monika specjalizuje się w obszarze łączenia zagadnień cen transferowych ze strategiami biznesowymi. Doradza w zakresie planowania podatkowego, a także sporów w obszarze cen transferowych, w tym przy
wykorzystywaniu procedur międzynarodowych.
Przed dołączeniem do PwC we wrześniu 2016, Monika pełniła rolę właściwej władzy podatkowej w procedurach
międzynarodowych dotyczących podatków dochodowych oraz zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. W tej roli odpowiadała za wszelkie sprawy związane z TP.
Podczas swojej dziesięcioletniej pracy w Ministerstwie Finansów była osobiście zaangażowana we wszystkie sprawy
związane z międzynarodowymi procedurami podatkowymi (MAP i APA). Ponadto, tworzyła i wdrażała programy
poprawy skuteczności przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez zastosowanie cen transferowych.
Monika uczestniczyła w roli delegata krajowego w obradach grupy roboczej OECD ds. TP. Brała także udział w obradach
Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej - grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen
transferowych. W rezultacie międzynarodowej aktywności, Monika jest rozpoznawalnym i uznanym przez zagraniczne
władze podatkowe specjalistą w zakresie TP. Monika jest częstym prelegentem na tematycznych konferencjach, m.in.
w International Fiscal Association, w Amerykańskiej i Brytyjskiej Izbie Handlowej oraz autorką kilku artykułów
z zakresu cen transferowych.
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PRELEG ENCI

Guillaume Madelpuech

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY / NERA ECONOMIC CONSULTING

Specjalizuje się w obszarze cen transferowych, dóbr niematerialnych oraz wycen. Przez wiele lat doradzał korporacjom
wielonarodowym w opracowywaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania cenami transferowymi, w szczególności
w związku z wyceną dóbr niematerialnych oraz restrukturyzacją działalności, głównie w Europie dla różnych branż,
w tym branży high-tech, dóbr konsumpcyjnych, samochodowej, dóbr luksusowych, usług finansowych, ochrony
zdrowia, mediowej oraz rozrywkowej.
Ma wkład w konsultacje OECD, a także publikuje w prasie oraz w pismach handlowych. Przed pracą w NERA, był
ekonomistą w EY w Paryżu i Nowym Jorku. Ukończył studia MBA w ESSEC Business School oraz posiada tytuł magistra
nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Paris Dauphine.

Joanna Pietrasik
DYREKTOR DEPARTAMENTU CEN TRANSFEROWYCH I WYCEN / MINISTERSTWO FINANSÓW

Od września 2017 pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za kształtowanie
polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie cen transferowych. Kierowany przez nią departament przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych w odniesie do regulacji dotyczących cen
transferowych, opracowuje wytyczne dla podatników oraz zapewnia jednolite stosowanie i interpretowanie przepisów
prawa podatkowego w zakresie cen transferowych.
W roli delegata krajowego uczestniczy w posiedzeniach Grup Roboczych OECD i Forum Cen Transferowych Unii
Europejskiej - grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen transferowych. Doradca podatkowy.

Andrzej Puncewicz

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY, DZIAŁ DORADZTWA PODATKOWEGO / CRIDO

Andrzej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz w postępowaniach
podatkowych i sądowych. Doradzał inwestorom krajowym i zagranicznym w licznych restrukturyzacjach i transakcjach
M&A. Opracował efektywne podatkowo scenariusze restrukturyzacji, m.in. dla podmiotów z branży nieruchomości,
sektora pośrednictwa finansowego oraz wydobycia ropy i gazu.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. kontynuował
w Ernst & Young. W 2005 r. został jednym z założycieli firmy doradczej Crido. W latach 2016 r. - 2018 r. został uznany
za najlepszego doradcę w zakresie postępowań podatkowych w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika
„Rzeczpospolita”. Andrzej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta DAAD, posiadacz European Business Certificate uzyskanego po rocznych studiach
w Niemczech. Ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu w Chicago (University of Chicago Booth School
of Business). Jest współautorem i współwykładowcą programu dla studentów studiów magisterskich na SGH „Zarządzenie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy”. Autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegent
na licznych konferencjach podatkowych. Członek Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA).

Helena Radzięciak

NACZELNIK WYDZIAŁU CEN TRANSAKCYJNYCH / MINISTERSTWO FINANSÓW

Od 2008 roku odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji w ramach procedur wzajemnego porozumiewania się na
podstawie Konwencji arbitrażowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – od 2014 r. wyłącznie w zakresie
cen transferowych i podwójnego opodatkowania PE (Competent Authority). Monitoruje również stosowanie APA.
Helana koncentruje się głównie na międzynarodowym prawie podatkowym, unikaniu podwójnego opodatkowania.
Specjalności: ceny transferowe, umowy podatkowe.
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PRELEG ENCI

Tomasz Adamski
PARTNER ASSOCIATE / DELOITTE

Tomasz jest Partnerem Associate w Zespole Cen Transferowych Deloitte. Od ponad 20 lat doradza polskim oraz
międzynarodowym grupom kapitałowym w zakresie planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem, projektowania
i wdrażania struktur oraz dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.
Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż, w tym, telekomunikacyjną, samochodową, FMCG, finansową,
farmaceutyczną, paliwową, itp.
W zakresie kluczowych kompetencji znajdują się zarządzanie ryzykiem cen transferowych, analizy dotyczące wartości
niematerialnych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak
PARTNER, DZIAŁ DORADZTWA PODATKOWEGO / CRIDO

Ewelina specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jej bogate doświadczenie obejmuje m.in.
planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje
działalności (transfer funkcji) i wyceny ewentualnego odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji
towarowych, usługowych (w tym finansowych i wartości niematerialnych i prawnych), alokację zysku do zakładu,
dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi,
opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej. Jej doświadczenie i osiągnięcia znalazły potwierdzenie m.in.
w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (w latach 2015 - 2018 r.) oraz rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2016
i 2018 r.), w których została uznana za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie cen transferowych.
Karierę zawodową rozpoczęła w 2002 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Obecnie jest Szefem Zespołu
Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido. Ewelina jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej
na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Ewelina ukończyła również podyplomowe studia Metod Wyceny
Spółki Kapitałowej na SGH. Autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach i seminariach podatkowych

Konrad Szpadzik

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU KLUCZOWYCH PODMIOTÓW / MINISTERSTWO FINANSÓW

Specjalista z zakresu cen transferowych. Odpowiedzialny za prowadzenie procedur uprzednich porozumień cenowych
(APA) i procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP) w imieniu Ministra Finansów.
Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych. Prowadzi
szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych. Jako polski delegat uczestniczy w posiedzeniach Inclusive
Framework on BEPS i Grup Roboczych OECD.

Anna Woźniak

STARSZY MENTEDŻER W ZESPOLE CEN TRANSFEROWYCH / DELOITTE

Anna posiada dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących dokumentacje cen transferowych
i analizy rynkowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Anna posiada bogate doświadczenie związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych weryfikujących rynkowy charakter transakcji wewnątrzgrupowych, a także przeglądami w zakresie cen
transferowych, wsparciem podczas kontroli podatkowych. Ponadto, posiada doświadczenie w realizacji projektów
z zakresu Uprzednich Porozumień Cenowych (APA).
Jej klientami są głównie firmy z branży FMCG, farmaceutycznej, nieruchomości, energetycznej, sektora bankowego.
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PR O G RAM KONF ERENCJI

dzień pierwszy / 14.11.2018

dzień drugi / 15.11.2018

830–920

Rejestracja i kawa powitalna

830–900

Kawa powitalna

920–930

Wprowadzenie / CCT

Nowe regulacje w zakresie cen
transferowych*

930–1030

Procedury dot. rozwiązywania sporów

900–1000
1000–1020

Przerwa kawowa

1020–1200

Sprawy międzynarodowe w zakresie cen
transferowych

1200–1300

Przerwa obiadowa

1300–1430

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
w grupach kapitałowych

1430–1450

Przerwa kawowa

1450–1600

Panel dyskusyjny, podsumowanie
konferencji

10 –10
30

50

10 –12
50

00

1200–1300
1300–1430

Monika Laskowska / PwC
Przerwa kawowa
Przygotowanie do kontroli cen
transferowych
Ewelina Stamblewska-Urbaniak,
Andrzej Puncewicz / Crido
Przerwa obiadowa
Kontrole cen transferowych – studium
przypadków
Anna Woźniak, Tomasz Adamski,
Mariusz Każuch / Deloitee

14 –14

Przerwa kawowa

1450–1615

Kontrole w zakresie cen transferowych
ostatnie doświadczenia, praktyczne
podejście do sporów transgranicznych*

1930

Uroczysta kolacja dla wszystkich
uczestników konferencji

30

50

Joanna Pietrasik / MF

Guillaume Madelpuech / NERA

Joanna Gniadecka / Liberty Global

* sesje otwarte zgodnie z pkt 15 warunków uczestnictwa

Konrad Szpadzik, Helena Radzięciak
/ KAS

WA R UNKI UCZEST NICT WA
Cena uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi:
2500 zł plus 23% VAT dla zgłoszeń złożonych do dnia 12 października 2018 r.
2850 zł plus 23% VAT dla zgłoszeń złożonych do dnia 30 października 2018 r.
3100 plus 23% VAT dla zgłoszeń złożonych od dnia 31 października 2018 r.
Cena dla członka Stowarzyszenia CCT niezalegającego ze składkami członkowskimi
wynosi 2100 zł plus 23% VAT dla zgłoszeń złożonych do dnia 30 października 2018 r.
Cena dla członka Stowarzyszenia CCT dla zgłoszeń złożonych od dnia 31 października
2018 r. wynosi 3100 plus 23% VAT.
1. Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch oraz
kolację w dniu 14.11.2018 r.
2. Koszt noclegu w hotelu jest ponoszony przez uczestnika konferencji w przypadku
korzystania z usługi noclegowej.
3. Koszt miejsca parkingowego jest ponoszony przez uczestnika konferencji
w przypadku korzystania z usługi parkingu.
4. Cena nie obejmuje kosztu podróży do miejsca konferencji.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia drogą mailową na adres kontakt@cct.org.pl, prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później

niż na tydzień przed rozpoczęciem konferencji.

7. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze pro-forma.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do dnia 5.11.2018 r. obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.

9. W przypadku rezygnacji po 5.11.2018 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
10. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie
pełnymi kosztami udziału.

11. Niedokonanie wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
12. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna oddelegowana osoba.
Prośba o przesłanie danych osoby zastępującej przed rozpoczęciem konferencji drogą
mailową na adres kontakt@cct.org.pl.
13. Ilość miejsc ograniczona. Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania
konferencji, zmian w programie, jak również selekcji zgłoszeń.
14. Udział wyłącznie w sesji otwartej jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na
adres: kontakt@cct.org.pl do dnia 6.11.2018 r. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału w miarę dostępności miejsc. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorem Konferencji jest: Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie (00-366), ul. Foksal 10,
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445909, REGON 146499236, NIP 525-25-45-546

Przewodnik po usługach
o niskiej wartości dodanej
i usługach rutynowych
w grupach kapitałowych

PIERWSZE TAKIE
OPRACOWANIE W POLSCE!
Składanie zamówień na Przewodnik:
www.infocredit-online.pl/przewodnik-po-uslugach-o-niskiej-wartosci-dodanej

Przewodnik po usługach o niskiej wartości dodanej
i usługach rutynowych w grupach kapitałowych
jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na
polskim rynku zagadnienia usług non-core w ramach
grup kapitałowych. Został on stworzony przez specjalistów ze Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych® oraz firmy InfoCredit z myślą o wsparciu osób,
na co dzień zajmujących się zagadnieniami rozliczeń
pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Przewodnik przedstawia analizę ekonomiczną trzech
obszarów działalności, które często w grupach kapitałowych odpowiadają istotnym obszarom wewnątrzgrupowych usług wsparcia – księgowość, marketing
i wsparcie sprzedaży oraz informatyka.

Poprzez prezentację wskaźników rentowności realizowanych przez niezależne podmioty w poszczególnych
obszarach Przewodnik umożliwia odniesienie wskaźników na realizowanych w ramach grupy kapitałowej
usługach wsparcia do danych rynkowych szeroko
porównywalnej próby podmiotów i, na tej podstawie,
zidentyfikowanie ewentualnych obszarów ryzyka.
Dodatkowo, w świetle preferencji przez polskie prawo
podatkowe danych porównawczych z rynku polskiego
na potrzeby uzasadnienia stosowanego sposobu
kalkulacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami
powiązanymi, Przewodnik może służyć jako dodatkowy argument, wspierający stosowane wskaźniki
rentowności.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
Przewodnika, prosimy o kontakt:
Paweł Sitnik – p.sitnik@infocredit.pl

