Szkolenie
Ograniczenie ryzyka finansującego
na wypadek kontroli podatkowej
oraz restrukturyzacji dłużnika

Termin:
11 grudnia 2019 r.
Cena:
1050 zł netto
Kontakt:
Monika Kacprzykowska
tel. +48 789 407 575
Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com
www.academyofbusiness.pl

►

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przez ekspertów z Zespołu
Postępowań Podatkowych i Sądowych EY oraz Kancelarii Prawnej EY Law.

►

Szkolenie będzie bazowało na przykładach z najnowszej praktyki,
czyli pierwszych postępowaniach sanacyjnych, które zostały otwarte w
2016 r. i nadal są prowadzone lub zakończyły się upadłością.

Dołącz do grona
uczestników i zdobądź
odpowiedzi na pytania:
►

►

►

jak organy podatkowe weryfikują
prawidłowość rozliczeń podatników
oraz jakie uprawnienia im przysługują
jakie branże są najbardziej narażone
na kontrole oraz jak typowani są
podatnicy do kontroli
czy możliwe jest rozpoznanie, że
u danego podmiotu jest prowadzona
kontrola podatkowa

►

kiedy podatnik musi zapłacić zaległość
wynikającą z decyzji oraz czy można
odroczyć termin tej płatności

►

jakie prawa przysługują kontrolowanym
w toku postępowania oraz jak na pozycję
kontrolowanego wpływa postępowanie
restrukturyzacyjne

►

kto i kiedy może skorzystać
z restrukturyzacji

►

prawa i obowiązki przysługujące
dłużnikowi i wierzycielowi w
postępowaniu restrukturyzacyjnym

►

jakie zmiany w prawie upadłościowym
wpływają na instytucje finansowe,
w tym możliwości związane z tzw.
przygotowaną likwidacją

►

jakie są sposoby monitorowania sytuacji
kontrahentów pod kątem ryzyka
potencjalnej restrukturyzacji

►

jaką pozycję mają instytucje finansowe
w porównaniu z innymi wierzycielami

Szkolenie jest
przeznaczone dla:
►

członków kadry zarządzającej
instytucji finansowych

►

dyrektorów i pracowników centrów
korporacyjnych

►

dyrektorów i pracowników działów
ryzyka kredytowego

►

dyrektorów i pracowników działów
windykacji należności

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje dwa bloki – jeden
prezentujący przebieg postępowania
podatkowego z perspektywy instytucji
finansującej oraz drugi koncertujący się na
sytuacji wierzyciela w postępowaniu
restrukturyzacyjnym.

W ramach szkolenia zostaną poruszone kwestie:
►

Kluczowych etapów prowadzonej przez organy podatkowe kontroli
podatkowej.

►

Wymagalności decyzji podatkowych oraz środków umożliwiających
podatnikom wstrzymanie ich wykonania.

►

Działań jakie mogą podjąć organy w celu zabezpieczenia zapłaty
zaległości podatkowej.

►

Możliwości stosowania ulg w spłacie zaległości podatkowych.

►

Branż oraz obszarów rozliczeń najbardziej narażonych na kontrole ze
strony organów podatkowych.

►

Etapów oraz przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych.

►

Sposobów monitorowania sytuacji klientów instytucji finansującej pod
kątem ryzyka związanego z wszczęciem postępowań
restrukturyzacyjnych.

►

Kluczowych uprawnień przysługujących wierzycielom w poszczególnych
rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych.

►

Wpływu postępowań restrukturyzacyjnych na wykonywanie zawartych
umów, spory sądowe i egzekucję należności (w tym z zaległości
publicznoprawnych).

►

Możliwości zabezpieczenia swojej sytuacji w umowach na wypadek
niewypłacalności dłużnika.

►

Zmian w zakresie uprawnień przysługujących wierzycielom w razie
ogłoszenia upadłości.

►

Możliwych scenariuszy i skutków rozpoczęcia restrukturyzacji przez
dłużnika instytucji finansującej.

Miejsce i godziny

Kontakt

Warszawa, Centrum Szkoleniowe
EY Academy of Business,
budynek Focus, Al. Armii Ludowej 26.

Monika Kacprzykowska

Godziny ramowe szkolenia:
9.00-16.30

EY Academy of Business
academyofbusiness@pl.ey.com
tel. 22 701 00 00, 22 579 80 00

tel. +48 789 407 575
Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com

Pełna oferta szkoleń www.academyofbusiness.pl
Wydarzenia www.facebook.com/EYszkolenia

Cena
Udział w szkoleniu - 1050 zł + 23% VAT
Cena obejmuje udział w szkoleniu,
serwis kawowy, lunch oraz materiały
dydaktyczne i szkoleniowe.

Opłatę wnosi się na 2 tygodnie przed
rozpoczęciem kursu.
(Płatność odbywa się na podstawie
faktury pro-forma).

Zgłoszenia
Zapraszamy do wypełnienia
formularza zgłoszeniowego
on-line:
www.academyofbusiness.pl

