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Invitation  

VAT – how to manage your challenges 
 

10:00-12:00 | 21.6.2018 

www.advantageaustria.org 

Deloitte Headquarters | 14th floor |Aleja Jana Pawla II 22 | Warsaw 



   

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE 
 

Advantage Austria in Poland, Deloitte, Belgian Business Chamber, British 

Polish Chamber of Commerce, French Chamber of Commerce and 

Industry in Poland, Polish Spanish Chamber of Commerce and Polish – 

Romanian Bilateral Chamber of Commerce are pleased to invite you to the 

business breakfast: 
 
VAT – how to manage your challenges 
 

21.6.2018 | 10.00 - 12.00 am | Registration at 9.30 am 

Deloitte’s office | 14th floor | Al. Jana Pawła II 22 | Warsaw  
 

 Cyber eye on VAT: Financial administration focus on digitalized 

VAT compliance checks 

 VAT split payment – impact on cash-flow and benefits for 

businesses 

 VAT frauds battle and view of tax authorities on due diligence of 

taxpayers  

 Other challenges in digitalized world of taxes: STIR and KYC tax 

checks 

 On demand SAF-T files controls 

 Areas of planned VAT changes – on-line cash registers, lower VAT 

rates, fixed place of business, others. 
 

These topics will be presented by a team of Deloitte experts, with 

essential experience in the field of taxation combined with tax processes 

automation. Experts will share their experience, present examples of 

activities and outline trends for VAT as a subject to the nearest future. 

 

Details and registration:  

1. The meeting will be held in English. 

2. The participation is free, places will be assigned on a first come-

first serve basis.  

3. The organizers reserve the right to select applications, in 

particular, to refuse any application sent by entities operating in 

competition with Deloitte in Poland and reserve the right to cancel 

the seminar if there will be less than 10 registered participants. 

4. Please fill in the online form before 17.06.2018 in order to 

register for the event. 

AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE 
 
Advantage Austria w Polsce, Deloitte, Belgisjka Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska 

Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Hiszpańska Izba 

Gospodarcza oraz Polsko Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa 

zapraszają na śniadanie robocze: 

 
VAT Zarządzanie wyzwaniami 
 
21.6.2018 | godz. 10.00 - 12.00 | Rejestracja od godz. 9.30 

Siedziba Deloitte | 14. piętro | Al. Jana Pawła II 22 | Warszawa 

 
 Cyberkontrola VAT: Administracja finansowa i metody cyfrowej kontroli 

zgodności z przepisami o VAT 

 Model podzielonej płatności — jej wpływ na przepływy pieniężne i korzyści dla 

biznesu 

 Walka z oszustwami dotyczącymi podatku VAT i stanowisko organów 

podatkowych w sprawie dochowania należytej staranności przez podatników  

 Pozostałe wyzwania w obszarze rozliczeń podatku w formie elektronicznej: 

ustawa STIR i procedury KYC 

 Kontrola JPK na żądanie 

 Obszary planowanych zmian w obszarze VAT — kasy fiskalne online, niższe 

stawki podatku VAT, stałe miejsce prowadzenia działalności i inne. 

 

Powyższe tematy zostaną zaprezentowane przez zespół ekspertów z Deloitte 

posiadających niezbędne doświadczenie w obszarze podatków i automatyzacji 

procesów rozliczeniowych. Nasi specjaliści podzielą się swoimi doświadczeniami, 

przedstawią przykłady działań i zarysują kierunki zmian w podatku VAT, jakie będzie 

można zaobserwować w najbliższej przyszłości. 

 

Szczegóły oraz rejestracja:  

1. Spotkanie odbędzie się w j. angielskim. 

2. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń firm 

konkurencyjnych dla Deloitte Polska oraz rezerwują sobie prawo do  

odwołania seminarium, jeśli zgłosi się mniej niż 10 uczestników. 

4. W celu zarejestrowania się na wydarzenie prosimy o wypełnienie  

formularza online do dnia 17.06.2018. 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/events/events/VAT-jak-zarzadzic-wyzwaniami.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/pl/en/pages/events/events/VAT-jak-zarzadzic-wyzwaniami.html?nc=1

