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

Pakiety sankcji UE                            

i odpowiedzialność za brak 

ich przestrzegania

Zapraszamy na II część szkolenia nt. sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.
Podczas webinaru rozwiniemy przedstawione dotychczas zagadnienia
i omówimy następujące kwestie:

Termin
11 kwietnia 2022 r.
9:30 – 11:00

W E B I N A R

Zarejestruj się

1. Pakiety sankcyjne przeciwko Rosji i Białorusi

a. Skonsolidowany pakiet sankcji przeciwko Rosji 

b. Skonsolidowany pakiet sankcji przeciwko Białorusi

c. Podsumowanie w zakresie innych regulacji sankcyjnych

2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów sankcyjnych

a. Polska lista osób i podmiotów sankcjonowanych

b. Kary finansowe za naruszenie przepisów sankcyjnych i obowiązku zamrożenia środków

c. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów sankcyjnych

d. Kompetencje KAS i innych organów; pozostałe ograniczenia w obrocie 

3. Procedura należytej staranności w kontekście regulacji sankcyjnych

a. W jaki sposób dochować należytej staranności?

b. Praktyczny przykład badania transakcji i kontrahentów

c. Jak bezpiecznie zawiesić lub wygasić relacje handlowe z podmiotami sankcyjnymi

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpduuoqD4rGtOUFyJW3UzhPmN1ePsCwZDF
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P R E L E G E N C I

Jestem członkiem zespołu SK&S od 1993 r., a od roku 2000 – partnerem i szefem praktyki prawa
podatkowego. Posiadam duże doświadczenie w kwestiach międzynarodowego i transgranicznego
opodatkowanie, reprezentowaniu klientów w sporach podatkowych przed organami podatkowymi
i sądami administracyjnymi, w planowaniu podatkowym oraz wdrażaniu rozwiązań dotyczących
transakcji M&A, zbywania nieruchomości, restrukturyzacji przedsiębiorstw, kontroli
podatkowych, dokumentacji cen transferowych oraz zarządzania podatkami majątkowymi.

Ponadto doradzam w zakresie opodatkowania przedsięwzięć, których celem jest rozwój
gospodarki cyfrowej oraz stosowanie nowych technologii. Zajmuję się również prawem celnym
i dewizowym, przekształceniami przedsiębiorstw oraz restrukturyzacją długu. Jestem członkiem
stowarzyszenia International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie oraz innych
międzynarodowych organizacji podatkowych.

Doradzam w sprawach z zakresu prawa cywilnego i międzynarodowego. Reprezentuję klientów
w arbitrażu inwestycyjnym na podstawie traktatów o wzajemnym popieraniu i ochronie
inwestycji, w międzynarodowym arbitrażu handlowym na postawie regulaminów UNCITRAL,
ICC, KIG oraz w postępowaniu cywilnym. Występowałam jako pełnomocnik przed TSUE. Zajmuję
się także sprawami dotyczącymi restytucji mienia, ochrony inwestycji zagranicznych,
obywatelstwa, dostępu do informacji publicznej, wpływu prawa europejskiego na tworzenie
i stosowanie prawa.

Jestem członkiem Komitetu Arbitrażowego przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan. Znam język
rosyjski. Uzyskałam Dyplom Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.

Specjalizuję się w międzynarodowej strukturyzacji podatkowej, doradztwie w zakresie transakcji
M&A i finansowych, jak również podatku VAT i postępowaniach podatkowych. W SK&S pracuję
od 2014 roku. Przed dołączeniem do SK&S pracowałem w renomowanych kancelariach doradztwa
podatkowego oraz podmiotach inwestycyjnych.

W departamencie procesowym SK&S pracuję od 2011 r. W 2019 r. odbyłem staż w kancelarii
arbitrażowej Hanotiau & van den Berg w Brukseli. Reprezentuję klientów zarówno w arbitrażu,
jak i sądach państwowych między innymi w skomplikowanych procesach odszkodowawczych,
w procesach wynikłych w transakcji fuzji i przejęć oraz w sporach korporacyjnych. Mam znaczące
doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z branży nieruchomościowej oraz finansowej,
w szczególności banków, ubezpieczycieli i reasekuratorów.
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Do zespołu SK&S dołączyłem w 2019 roku. Specjalizuję się w prawie karnym gospodarczym.
Posiadam ugruntowane doświadczenie w procesach karnych, zarówno jako pełnomocnik
pokrzywdzonych, jak i obrońca oskarżonych. Zajmuję się również prawnymi aspektami działania
sygnalistów (tzw. whistleblowingu) i compliance, aktywnie uczestnicząc w opracowywaniu
procedur compliance oraz ochrony sygnalistów, a także w ich wdrażaniu. Posiadam ponadto
cenne doświadczenie z reprezentacji klientów przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach
o zastosowanie prawa łaski. Jestem słuchaczem podyplomowych studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie „Prawo karne skarbowe i prawo karne gospodarcze”.

Pracę w SK&S rozpocząłem w 2022 r. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywałem
na stażach w międzynarodowych kancelariach prawnych, bankach oraz w sądzie. Specjalizuję
się w prawie podatkowym.


