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Cele szkolenia 
Celem tego seminarium jest przekazanie informacji zarządzają-

cym przedsiębiorstwami, a także pracownikom działów podat-

kowo-księgowych szczególnie zainteresowanych kwestiami pra-

cowniczymi. Poruszone zostaną najnowsze zmiany w przepisach 

prawnych oraz podatkowych w roku 2019 w Polsce. W ramach 

seminarium omówione zostaną m.in. praktyczne aspekty trans-

graniczne z przedstawieniem case study pokazującym najczę-

ściej spotykane problemy pracowniczych planów kapitałowych.  

Grupa docelowa 

 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów finansowych 

oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i HR 

a także kadrę zarządzającą. 

 



  

 

Agenda 

I. Aktualne wyzwania związane z głównymi formami zatrud-
niana i współpracy  

1. Pracownik a współpracownik/podwykonawca 
a. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – rozli-

czanie kosztów uzyskania przychodów 
b. Łączenie umowy o pracę z umową zlecenie 
c. Ryzyko przekwalifikowania umowy cywilnopraw-

nej na umowę o pracę – skutki podatkowe 

 

II. Koszty związane z pracą w roku 2019  

2. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – praktyczne 
aspekty dla pracodawcy [Allianz TFI] 

3. Koszty samochodów służbowych w firmie– najnowsze re-
gulacje: 

a. Koszty uzyskania przychodów od 2019 
b. Leasing i najem – nowe zasady 

4. Pracownicy twórczy i innowacyjni: 

a. Podwyższone koszty uzyskania przychodów – ak-
tualna praktyka 

b. Ulga B+R  

 

III. Aspekty transgraniczne 

5. Najważniejsze umowy międzynarodowe 
6. Dyrektywa 2014/67/EU 
7. Oddelegowanie do pracy za granicę: 

a. Planowane zmiany w przepisach 
b. Oddelegowanie czy podróż służbowa? 
c. Aspekty podatkowe: 

i. Przedstawiciel polskiej firmy za granicą – 
kiedy może powstać zakład i obowiązek 
zapłaty podatku w obcej jurysdykcji 

ii. Zakład budowlany polskiego przedsiębior-
stwa 

8. Obcokrajowiec w polskiej firmie – kwestie podatkowe 
a. Koszty pracowników spółki-matki przebywają-

cych w Polsce 
b. Rezydencja podatkowa 

  



  

 

Prelegenci 
 

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano jest Partne-
rem Zarządzającym w Advicero Tax Nexia. 
Jest licencjonowanym doradcą podatkowym 
od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdo-
bywa od 2000 r. W ciągu swojej kariery za-
wodowej współpracowała z międzynarodo-
wymi firmami konsultingowymi, w tym z 
tzw. Big 4. 

 

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów z obszaru nie-
mieckojęzycznego (tzw. German Desk). Ma bogate doświadczenie w 
zakresie transakcji restrukturyzacyjnych, a także nabywaniu i zbywaniu 
aktywów lub ich grup. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatko-
wych dla podmiotów m.in. z sektora handlu detalicznego, nieruchomo-
ściowego oraz energetycznego. Katarzyna posiada również bogate do-
świadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatko-
wymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji 
o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 
2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – 
aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o 
tematyce podatkowej. 
 

Katarzyna ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studio-
wała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku, Austria 

oraz ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uni-
wersytecie Warszawskim. W 2018 r. została wyróżniona jako osoba re-
komendowana w XII rankingu firm doradztwa podatkowego dziennika 
„Rzeczpospolita” w kategorii najlepsi specjaliści w międzynarodowym 
prawie podatkowym. Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim 
i niemieckim. Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim, nie-
mieckim i włoskim. 
 

 
Aleksandra Woś jest dyrektorem w Advi-
cero Tax Nexia. Jest licencjonowanym do-
radcą podatkowym oraz posiada ponad 12 
lat doświadczenia zawodowego. Praco-
wała w działach doradztwa podatkowego 
w firmach tzw. Big 4. Z Advicero Tax Nexia 
związana od 2016 roku. 
 
Aleksandra posiada rozległe doświadcze-

nie zdobyte na projektach w zakresie podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz podatku od towarów i usług. Uczestniczyła w licznych 
przeglądach typu due diligence oraz przeprowadziła szereg przeglą-
dów rozliczeń podatkowych spółek.  
 
Uczestniczyła w szeregu projektów związanych z implementacją zmian 
w systemach rozliczeń podatkowych w największych polskich spół-
kach, w tym również będących członkami międzynarodowych grup ka-
pitałowych. 



  

 

 
Aleksandra posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępo-
wań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w 
szczególności w zakresie postępowań dotyczących wyłudzeń podatku 
VAT. 
 
Aleksandra jest autorką publikacji w zakresie prawa podatkowego oraz 
występuje jako prelegent na szkoleniach i konferencjach o tematyce 
podatkowej. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. 
 
 

Rafał Szwabo jest dyrektorem w TFI Allianz od 2010 
roku. Specjalizuje się m.in. w Pracowniczych Planach 
Emerytalnych. Jest odpowiedzialny za rozwój i sprze-
daż kompleksowej oferty produktów emerytalnych 
dla pracowników i uczestników indywidualnych. Po-
siada rozległe doświadczenie w kontaktach z Praco-
dawcami co pozwala mu na znalezienie najlepszych 
rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klienta. Zaj-

muje się również wdrażaniem rozwiązań emerytalnych regulowanych 
przepisami ustawy oraz rozwiązań dedykowanych opracowanych wg. 
indywidualnych wymogów pracodawców. Rafał prowadzi szkolenia z 
zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz pomocy w doborze 
najefektywniejszego programu emerytalnego. Doradza w języku pol-
skim i angielskim.   
 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria podatkowa Advicero Tax Nexia  

Kancelaria podatkowa Advicero Tax Nexia świadczy kompleksowe 

usługi w zakresie doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego 

dla klientów niemieckojęzycznych. Doradzamy poprzez zespół do-

świadczonych specjalistów z wieloletnim praktycznym doświadcze-

niem, które było zdobywane w ramach pracy w międzynarodowych fir-

mach konsultingowych. Od 2013 r. Advicero Tax Nexia jest częścią glo-

balnej sieci NEXIA International zrzeszającej niezależne firmy konsul-

tingowe i świadczące outsourcing księgowy. 

 


