
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jakie możliwości firmom strefowym daje zaktualizowany w 2010 r. KSR 2  
i co odróżnia go od MSR 12?  
Jak efektywniej wykorzystać pomoc publiczną w strefie? – praktyka PwC 
oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych. 
 
 

27 września 2012 r. 

 

 
  

Szanowni Państwo, 

 
Dział Audytu oraz Dział Prawno-Podatkowy PwC 
w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa  
na seminarium, poświęcone kalkulacji podatku 
odroczonego od działalności w SSE  
oraz najnowszym trendom w zakresie optymalizacji 
wykorzystania pomocy publicznej dostępnej  
dla firm strefowych.  
 
Z naszych obserwacji wynika, że kalkulacja podatku  
odroczonego  w firmach działających w SSE 
sprawia wiele praktycznych problemów. Poprawne 
jego wyliczenie zwykle ma bardzo istotny wpływ  
na sprawozdanie finansowe i obraz firmy 
przedstawiany na zewnątrz. W trakcie naszego 
seminarium usystematyzujemy różne możliwe 
podejścia do podatku odroczonego i wskażemy 
czym się kierować wybierając dopuszczalne 
warianty rozwiązań. 
 
Ponadto, bazując na doświadczeniu 
specjalistycznego zespołu Pomocy Publicznej PwC 
oraz aktualnym orzecznictwie i praktyce organów 
podatkowych, omówimy najbardziej aktualne 
tematy podatkowe wpływające w praktyce  
na działalność firm strefowych. Wskażemy 
pojawiające się ryzyka, jak również nowe pomysły 
na bardziej efektywne wykorzystanie pomocy 
publicznej dostępnej w SSE. 
 

 



 
 

 

W trakcie spotkania omówimy m.in. następujące tematy: 

 Podstawowe regulacje Krajowego i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 
dotyczącego firm działających w SSE (w tym znowelizowanego w połowie 2010 r KSR 2) 

 Praktyczne interpretacje KSR2 i MSR 12 dla działalności strefowej 

 Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? – praktyka PwC i najnowsze orzecznictwo organów 
podatkowych 

 Reinwestowanie w strefie - działalność na podstawie kilku zezwoleń 

 Optymalizacja wydatków kwalifikowanych w strefie i poza nią 

 Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami 
 
Seminarium jest kierowane do: 

 Dyrektorów Finansowych 

 Głównych Księgowych 

 Specjalistów w zakresie rozliczeń podatkowych 
 

Seminarium jest bezpłatne. 
 
Seminarium odbędzie się w języku polskim i zostanie poprowadzone przez specjalistę, 
biegłego rewidenta z działu audytu PwC Piotra Bejgera 
oraz specjalistów z działu doradztwa prawno-podatkowego PwC: Monikę Wojsz, 
Łukasza Kujawińskiego oraz Małgorzatę Kierzek. 

 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaszczycą nas Państwo 

swoją obecnością. 

 

Czas i miejsce: 

 

27 września 2012 r.; 9:30 – 12:00 

IBB Andersia Hotel  

Pl. Andersa 3 

Poznań 

 

Rejestracja: 

 

Aby zgłosić swój udział w seminarium,  

prosimy wypełnić formularz rejestracyjny pod linkiem 

(uprzejmie prosimy o zgłaszanie nie więcej niż dwóch 

uczestników z jednej firmy): 

 

 https://extranet.pwc.pl/extranet/events.nsf/zgloszenie2 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września 2012 r.  

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt  

z  Agnieszką Wysocką, tel. (61) 850 51 26. 

 

PwC rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń (w szczególności do odrzucania 

zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora) 

oraz do odwołania bądź zmiany terminu spotkania.  

https://extranet.pwc.pl/extranet/events.nsf/zgloszenie2

