Program
Akademia Polskiego
Przedsiębiorcy – „Problematyczne kwestie niemieckiego prawa podatkowego” cz. I.

Cel szkolenia:
Podczas doradztwa dla przedsiębiorstw planujących lub też już
działających na terenie Niemiec wielokrotnie powstają zasadnicze
pytania:
- w jakiej formie i w jakim zakresie dany podmiot gospodarczy planuje
lub też już działa na terenie Niemiec?
- czy wykonywanie prac monterskich lub wykonywanie pozostałych
usług na terenie Niemiec powoduje powstanie zakładu czy też nie?

ZakƗad/oddziaƗ podatkowy na terenie Niemiec
Gwarancje podatkowe
Podatek VAT w transgranicznej działalności
gospodarczej

Termin i miejsce szkolenia:
26.09.2018
AHK Polska, Warszawa, ul. Miodowa 14

- w jaki sposόb następuje ustalanie zysku i jakie obowiązki podatkowoksięgowe ciążą na podmiocie gospodarczym działajacym na terenie
Niemiec?
- w jakiej części i w ktόrym z Państw podlega opodatkowaniu uzyskany
zysk z prowadzonej transgranicznej działalności gospodarczej?

Grupa docelowa:
Niniejsze szkolenie skierowane jest do firm z branży produkcyjnej, usługowej, transportowej planujących lub już prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec spoza branży doradczej.

Zakres szkolenia:
W ramach tego szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na powyższe pytania oraz przekazane zostaną informacje i podstawy
prawne na temat opodatkowania oddziałόw i zakładόw w Niemczech.
Pytania i problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Niemczech będą wyjaśniane uczestnikom szkolenia w
formie przykładόw z praktyki oraz podczas dyskusji.

Zakład/oddział podatkowy na terenie Niemiec
podstawy prawne
definicja zakładu podatkowego i jego rodzaje
nieświadome powstanie zakładu podatkowego
zakład podatkowy na terenie Niemiec – obowiązki i następstwa
- sposόb ustalania zysku zakładu - jego przypisanie / przyporządkowanie
- systematyka podatkowa
- rodzaje podatkόw i ich wysokość
(przewidywany czas szkolenia 3,0 godz.)
-

Opodatkowanie wynagrodzeń pracownikόw zatrudnionych w niemieckim zakładzie

Gwarancje podatkowe z tytułu wykonywania usług budowlanych

Podatek VAT w transgranicznej działalności gospodarczej
- wykonywanie usług budowlanych na terenie Niemiec
- zakład podatkowy według ustawy o podatku VAT
- uzyskanie prawa/statusu „niemieckiego podatnika VAT”
- zwrot niemieckiego podatku VAT
(przewidywany czas szkolenia 3,0 godz.)

Dyskusja, odpowiedzi na zadane pytania i przedstawione problemy

Trener:
Mariusz Szklarek
Mariusz Szklarek ukończył Ekonomię na Uniwersytecie Fontys University of Applied Sciences w Holandii.
W latach studenckich realizował projekty organizowane przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych oraz Instytut Naukowy Fraunhofer, dotyczące
transgranicznej współpracy gospodarczej.
Pracując w kancelarii podatkowej i biegłego rewidenta w Północnej
Westfalii zdobył kwalifikacje zawodowe i w roku 2005 został dopuszczony przez Izbę Doradców Podatkowych w Düsseldorf do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
Partner w Kancelarii Hofmann & Szklarek Spółka Partnerska.
W roku 2010 uzyskał specjalizację doradcy ds. międzynarodowego
prawa podatkowego.

