
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Transakcje w grupach kapitałowych 
- szanse i ryzyka podatkowe 
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12.45 - 13.00        Rejestracja uczestników i powitalna kawa 
 

13.00 -13.05        Otwarcie seminarium  
                             Agnieszka Chamera, Doradca Podatkowy, PKF Consult 

dr Mirosław Kachniewski, Wiceprezes Zarządu, SEG 
                                  

13.05 – 13.35        Polityka funkcjonowania Grup Kapitałowych (polityka cen,  
podziału funkcji i aktywów) 

 

Agnieszka Chamera, Doradca Podatkowy, PKF Consult 
 

 koncepcje tworzenia grup kapitałowych (podziały i akwizycja) 
 korzyści związane z tworzeniem grup kapitałowych  

 optymalizacja struktury biznesowej (transfer aktywów,  
                                   transfer kapitałów, usługi inne) 

 „Świadoma” polityka wewnątrz Grupy (transfery wewnątrz  
                                  grupowe) 

 

 

13.35 – 14.20        Obowiązki i ryzyka związane z polityką funkcjonowania Grup  
                             Kapitałowych – Dokumentacja cen transferowych 

 

                           Michał Piotrowski, Doradca Podatkowy, PKF Consult 
 

 podstawa prawna, limity 
 wytyczne OECD, regulacje „krajowe” 

 praktyka tworzenia (znaczenie elementów istotnych) 
 ryzyka podatkowe 

 

14.20– 14.40         Przerwa kawowa 
 

14.40 – 15.25         Obowiązki i ryzyka związane z polityką funkcjonowania Grup  

                                      Kapitałowych – Cienka kapitalizacja 
 

                                         Agnieszka Chamera, Doradca Podatkowy, PKF Consult 
 

 podstawy prawne 

 praktyka interpretacyjna (szanse i ryzyka) 
 

 

15.25 – 16.10         Optymalizacja podatkowa Grupy Kapitałowej – kierunki działań 
      

 Agnieszka Chamera, Doradca Podatkowy, PKF Consult 
 Michał Piotrowski, Doradca Podatkowy, PKF Consult 

 

1. Międzynarodowe optymalizacje podatkowe: 
 

 wykorzystanie spółek offshore’owych 

 wykorzystanie umów i unikanie podwójnego  
opodatkowania (treaty abuse, treaty shopping) 

 szanse i ryzyka 

 strategie debt push-down 
 

2. Optymalizacja transferów jako emanacja skutecznej polityki  

cen transferowych 
 

 

16.10 – 16.40         Lunch 
 
 

 

 
 

 



PRELEGENCI SEMINARIUM 

 

 

 

 
Agnieszka Chamera, Doradca Podatkowy, PKF Consult 

 

Prezes Zarządu spółki PKF Tax, prawnik, licencjonowany doradca 

podatkowy, posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w 

doradztwie przy przekształceniach spółek, jak również sporządzaniu analiz   

due diligence.  Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków na szkoleniach 

obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. 

 

 

 

 
dr Mirosław Kachniewski, Wiceprezes Zarządu, SEG 

 

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę 

merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG pracował 

w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor 

sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń 

Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych 

SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni.  

Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce 

ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie 

rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja 

form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. 

 

 

 

Michał Piotrowski, Doradca Podatkowy, PKF Consult 

Doradca podatkowy, Dyrektor Działu Projektów PKF Tax.  

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług z wieloletnim 

doświadczeniem jako pracownik organów podatkowych oraz firm 

doradczych. Posiada także szerokie doświadczenie w zagadnieniach 

dotyczących cen transferowych oraz projektów w zakresie  

tzw. optymalizacji podatkowej, w tym międzynarodowego planowania 

podatkowego. Autor licznych publikacji tematyki podatkowej. Prowadził 

oraz nadzorował szereg projektów typu due diligence  

oraz audytów podatkowych, pełnomocnik spółek w sporach podatkowych 

przez organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.  

 


