Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna oraz EY serdecznie
zapraszają na seminarium:

Jak zmienia się
rzeczywistość inwestora
po wejściu w życie
nowych przepisów?

12 lipca 2018 roku

Hotel Angelo,
ul. Sokolska 24 Katowice,
Sala konferencyjna, I piętro

Program
09.30

10.00 - 11.15

11.15 – 11-45

11.45 – 12.30

Rejestracja uczestników
Polska Strefa Inwestycji oraz zmiany w warunkach korzystania
z ulgi podatkowej w SSE
• Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
• Kryteria uzyskania decyzji o wsparciu
• Kwestia łączenia pomocy publicznej z kilku decyzji o wsparciu, a także kilku zezwoleń
strefowych
• Inne kluczowe zmiany dla inwestorów
Przerwa kawowa, indywidualne konsultacje z ekspertami
Wsparcie publiczne na działalność B+R przedsiębiorstw
• Nowe możliwości w zakresie korzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R
• Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla twórców
• Fundusze UE nadal dostępne na prace B+R

Paweł Tynel
Partner, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, EY
Szef zespołu Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY wspierającego inwestorów krajowych
i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w
prowadzeniu projektów firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz
współpracy ze spółkami zarządzającymi SSE. Jego zespół pozyskał ponad 1 miliard złotych z
funduszy UE oraz ze środków budżetowych. Specjalizuje się w negocjacjach pakietów pomocy
publicznej dla największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz realizacji projektów B+R.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Agnieszka Skręt-Bednarz
Menedżer, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych, EY
Agnieszka specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej, w tym w kwestiach
z pogranicza regulacji podatkowych. Jej projekty obejmują wsparcie inwestorów w identyfikacji
źródeł dofinansowania ze środków publicznych, pomoc na etapie ubiegania się o pomoc publiczną
oraz doradztwo w zakresie rozliczania dofinansowanych projektów. Ponadto specjalizuje się
w kwestiach dotyczących zwolnień udzielanych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych,
a jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje wsparcie klientów na etapie przygotowywanie
ofert na rokowania w celu uzyskania zezwoleń, doradztwo na etapie prowadzenia działalności
oraz przeglądy podatkowe w podmiotach działających w strefach. Jest jednym z głównych
współautorów książki „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych”. Agnieszka jest absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prosimy o rejestrację do dnia 10 lipca

REJESTRACJA

EY w Warszawie

EY w Katowicach

EY w Krakowie

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. +48 22 557 70 00
fax + 48 22 557 70 01

Al. Roździeńskiego 1A,
40-202 Katowice
tel. +48 32 760 77 00
fax +48 32 760 77 10

ul. Podgórska 36
31-536 Kraków
tel. +48 12 424 32 00
fax +48 12 424 32 01

EY w Poznaniu

EY we Wrocławiu

EY w Gdańsku

pl. Andersa 3
61-894 Poznań
tel. +48 61 856 29 00
fax +48 61 856 30 00

ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
tel. + 48 71 375 10 00
fax +48 71 375 10 10

ul. Jana z Kolna 11
80-894 Gdańsk
tel. +48 58 771 99 00
fax +48 58 771 99 01

