UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Poznań, 08.03.2018

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Realia prowadzenia działalności gospodarczej
w Czechach i na Słowacji

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
1. Spółki na Słowacji i w Czechach – rodzaje, procedury
zakładania, koszty
2. Specyfika danych typów spółek na Słowacji
i w Czechach (np. odpowiedzialność członków
zarządu, upadłość)
3. Oddział przedsiębiorstwa polskiego na Słowacji
i w Czechach – procedury zakładania, koszty
4. Transgraniczne świadczenie usług; specyfika prawa
czeskiego i słowackiego
5. Własna działalność gospodarcza na Słowacji
i w Czechach
6. Podatki na Słowacji i w Czechach – PIT, CIT, VAT i inne
podatki (stawki, rejestracja, deklaracje)
7. Składki na ubezpieczenie społeczne na Słowacji
i w Czechach
8. Zasady unikania podwójnego opodatkowania na
podstawie umów międzynarodowych zawartych ze
Słowacją oraz z Czechami
9. Sposoby dofinansowania spółki na Słowacji
i w Czechach
10. Rejestry publiczne na Słowacji i w Czechach (rejestry
przedsiębiorców, rejestr karny, rejestr dłużników,
sprawdzanie kontrahentów)
11. Transgraniczna sprzedaż wysyłkowa na Słowację i do
Czech

e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:

Wykładowca: Miroslav Sperka
absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz University of London.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako doradca podatkowy oraz
obecnie jako adwokat i partner kancelarii V4 Legal. Świadczy usługi
doradztwa w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego,
prawa podatkowego, fuzji i przejęć, znaków towarowych, nieuczciwej
konkurencji, prawa finansowego, energetycznego, korporacyjnego,
prawa umów oraz IT. Wykładowca UJ, prowadzący liczne szkolenia.
Członek Słowackiej oraz Czeskiej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Krakowie.

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/18

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)
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