
Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym

cyklu spotkań dotyczących praktycznych zagadnień związanych z: podatkiem CIT od dochodów
spółek komandytowych.

Spotkania oparte na case studies będą miały interaktywną formę i każdy z uczestników będzie mógł

zadawać pytania.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną: nowe aspekty podatkowe | case study

Na pierwszym spotkaniu w dniu 17 grudnia 2020 r. eksperci SK&S omówią z Państwem zagadnienia

związane z opodatkowaniem przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną w świetle nowych
przepisów podatkowych.

Kolejne spotkania w tym cyklu odbędą się w styczniu 2021 r. O szczegółach poinformujemy Państwa

wkrótce.
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WEBINARIUM - CASE STUDY

17 grudnia 2020 r., godz.: 9.00 – 11.00

REJESTRACJA

konferencje@skslegal.pl

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wydarzenia w stosunku do wybranych podmiotów, w szczególności konkurencyjnych wobec organizatora.

RSVP

do dnia 15 grudnia 2020 r.

PRELEGENCI:

Prosimy o przekazanie tego zaproszenia odpowiednim osobom w Państwa organizacji.

W razie chęci uczestnictwa uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia pod adresem: konferencje@skslegal.pl
do dnia 15 grudnia 2020 r. Prosimy o wskazanie w zgłoszeniu adresu e-mailowego osoby mającej uczestniczyć

w spotkaniu celem przesłania do niej dodatkowych materiałów przed szkoleniem oraz linku do wydarzenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
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Doświadczenie zawodowe w prawie podatkowym i M&A zdobywa nieprzerwanie od

2012 r., pracując w Polsce i za granicą w firmach z „Wielkiej Czwórki”, czołowych

polskich kancelariach prawnych oraz wiodącej międzynarodowej kancelarii

transakcyjnej. Do SK&S dołączył w 2018 roku. Specjalizuje się w doradztwie

podatkowym i prawnym w zakresie transakcji M&A, transakcji nieruchomościowych

oraz międzynarodowych restrukturyzacji kapitałowych. Posiada szerokie

doświadczenie w podatkowych aspektach transakcji na rynkach kapitałowych.

Uczestniczy również w postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych przed

organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Pomaga klientom

w planowaniu sukcesji i ochronie majątku. Jest członkiem stowarzyszenia

International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie.
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 jedrzej.figurski@skslegal.pl

Jest związany z SK&S od 1993 r., a od roku 2000 – jest Partnerem i szefem

utworzonej przez siebie praktyki prawa podatkowego, celnego i dewizowego

kancelarii. Reprezentuje Klientów w sporach podatkowych przed organami

podatkowymi i sądami administracyjnymi, w planowaniu podatkowym oraz

realizacji transakcji (M&A, nieruchomości, restrukturyzacje przedsiębiorstw, audyty

podatkowe, ceny transferowe). Ponadto, świadczy usługi doradcze w zakresie

opodatkowania przedsięwzięć działających w gospodarce cyfrowej oraz

stosujących nowe technologie. Zajmuje się również prawem celnym i dewizowym,

przekształceniami przedsiębiorstw oraz restrukturyzacją długu. Doradzał przy

największych projektach na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze Klientów

sektora bankowego, usług finansowych, private equity, FMCG, Klientów

Prywatnych i międzynarodowego opodatkowania. W sprawach MDR doradza

dyrektorom finansowym dużych przedsiębiorstw. Jest członkiem stowarzyszenia

International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie oraz innych

międzynarodowych organizacji podatkowych.
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