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9:00 – 9:15 Oficjalne otwarcie Kongresu Stacy Ligas 
Senior Partner, CEO

Paweł Barański 
Partner, Szef Działu 
Doradztwa Podatkowego  
i Prawnego

Agnieszka Jarosz 
Dyrektor Zarządzająca 
ACCA Polska, Ukraina  
i Kraje Bałtyckie

9:15 – 9:45 Praktyczny przewodnik 
działań w zakresie CIT 
na najbliższe miesiące 

• Weryfikacja podlegania opodatkowaniu podatkiem minimalnym;
• Analiza odliczalności kosztów finansowania w 2021 r. i w ubiegłych latach;
• Ustalenie wysokości amortyzacji podatkowej w spółkach 

nieruchomościowych;
• Weryfikacja odliczalności kosztów usług niematerialnych wobec zmian 

w ograniczeniach; 
• Analiza innych kwestii praktycznych (min. dotyczących wht, zatorów 

płatniczych).

Przemysław Szywacz

Partner

Wojciech Majkowski  
Partner

9:50 – 10:20 PIT i ubezpieczenia 
społeczne 2022 a Polski Ład 
– implikacje i komplikacje

• Nowe ulgi i odliczenia;
• Implikacje nowych przepisów dla podatników i płatników w teorii 

i na przykładach liczbowych;
• Wyzwania dla służb kadrowo-płacowych;
• Inne ważne zmiany dla podatników.

Mateusz Kobyliński  
Partner

Arkadiusz Gliniecki 
Dyrektor 

Wojciech Piotrowski 
Dyrektor

10:25 – 10:55 VAT 2022 – Polski Ład 
ustrukturyzowany.

Akcyza 2022 – czy są jeszcze 
firmy, których nie dotyczy 
akcyza?  

• Grupy VAT – korzyści i wady;
• Faktury ustrukturyzowane – nowa rzeczywistość;
• Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – kogo dotyczy?
• Dla kogo deklaracje kwartalne w akcyzie?

Tomasz Bełdyga  
Partner

Piotr Żurowski 
Partner 

Wojciech Sajdek 
Starszy Menedżer

10:55 – 11:15 Przerwa
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11:15 – 11:35 Firmy międzynarodowe 
– nowa rzeczywistość 
podatkowa

• Podatek u źródła – odbiorca rzeczywisty, pośredniczące spółki 
holdingowe (ATAD3);

• Ukryta dywidenda – transakcje wewnątrzgrupowe;
• Podatek z tytułu dochodów przerzuconych za granicę; 
• Rezydencja podatkowa – faktyczny zarząd;
• Podatek minimalny a BEPS 2.0 filar 2 (propozycja dyrektywy UE z 22 

grudnia 2021).

Marcin Rudnicki 
Partner

Michał Niżnik  
Partner

11:40 – 12:10 Przyszłość cen 
transferowych po wejściu 
w życie Polskiego Ładu

• Kierunki rozwoju przepisów o cenach transferowych i ewolucja zakresu 
zainteresowania władz podatkowych;

• Rola dokumentacji podatkowej i istotny wzrost znaczenia raportowania 
transakcji po wprowadzeniu Polskiego Ładu;

• Postępująca penalizacja wszelkich uchybień w zakresie 
dokumentowania i raportowania transakcji;

• Perspektywy dla narzędzi zabezpieczania polityki w zakresie cen 
transferowych (APA, porozumienia inwestycyjne, ICAP itp.).

Jacek Bajger 
Partner 

Monika Palmowska 
Partner

12:15 – 12:45 Struktury holdingowo-
finansowe. Stan obecny 
i perspektywy

• Kolejny rok doświadczeń w zakresie stosowania koncepcji 
rzeczywistego właściciela;

• Plany co do ATAD 3;
• Wpływ COVID i danych makroekonomicznych na transakcje finansowe;
• Restrukturyzacje - co jest wyzwaniem.

Katarzyna Nosal-Gorzeń 
Partner

Katarzyna Darska  
Dyrektor

12:50 – 13:20 Trendy w kontrolach 
podatkowych 

• Kontrole, postępowania podatkowe oraz sądowe w czasach COVID-19;
• Najnowsze statystyki i trendy dotyczące kontroli;
• Tematyka i zakres kontroli podatkowych; 
• Praktyczne wskazówki co do przebiegu i wyników kontroli. 

Wojciech Majkowski  
Partner

Oskar Wala 
Starszy Menedżer

13:20 – 13:35 Przerwa

13:35 – 13:55 Raportowanie 
i atestacja danych 
niefinansowych ESG

• Zakres raportowania ESG;
• Korzyści płynące z raportowania ESG;
• Działania legislacyjne w obszarze ESG; 
• Weryfikacja Raportów ESG. 

Marek Gajdziński 
Partner

Marcin Kawa 
Dyrektor
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14:00 – 14:20 Taksonomia UE i inne 
zmiany w raportowaniu 
zagadnień z obszaru ESG

• Nowe obowiązki ujawnieniowe wynikające z Taksonomii UE;
• Przegląd kluczowych wyzwań operacyjnych związanych z wdrożeniem 

Taksonomii UE;
• Zmiany w raportowaniu niefinansowym: Corporate Sustainability 

Reporting Directive;
• Perspektywy dalszego rozwoju raportowania zagadnień ESG: 

International Sustainability Standards Board (ISSB).

Iwona Galbierz-Sztrauch 
Partner

Anna Stachyrak 
Menedżer

14:25 – 14:45 Strategiczne podejście 
do funkcji podatkowej – jak 
wprowadzić usprawnienia 
i podnieść bezpieczeństwo 

• Trendy w otoczeniu podatkowym – transparentność i odpowiedzialność 
społeczna;

• Czy funkcja podatkowa to tylko compliance?
• Jak wykorzystać funkcję podatkową do podejmowania decyzji 

biznesowych?
• Jak zbudować efektywną funkcję podatkową w międzynarodowym 

środowisku?

Rafał Szafraniec 
Partner

Karolina Dębska  
Partner

15:50 Zakończenie
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11:00 – 11:15 Transformacja cyfrowa  
w funkcji finansowej

dr Grzegorz  
W. Cimochowski 
Partner, Szef Działu 
Doradztwa Biznesowego

11:15 – 11:35 Rola CFO w świecie 
postpandemicznym

• Wpływ pandemii i strategiczna rola CFO;
• CFO jako co-leader transformacji modelu biznesowego;
• Dynamiczne podejście do planowania w celu zarządzania wynikami;
• System Insights – wykorzystanie informacji do budowania szerszego 

kontekstu i wspierania procesu podejmowania decyzji;
• Uproszczenie systemu finansowego.

11:40 – 12:10 Organizacja data-driven  
i jej znaczenie dla CFO

• Czym jest organizacja typu data-driven?
• W jaki sposób wykorzystać koncept data-driven w obszarze CFO?
• Dlaczego współpraca CFO i CIO jest kluczowa?
• Jak maksymalnie wykorzystać potencjał danych?

Radosław Kowalski 
Partner 

Justyna Piekarska 
Starszy Menedżer

12:15 – 12:45 Zarządzanie tożsamością 
i dostępem – fundament 
cyfryzacji

• Wyzwania dla ochrony informacji;
• Korzyści z uporządkowania oraz automatyzacji procesów zarządzania 

tożsamością i dostępem z wykorzystaniem wiodących narzędzi;
• Wskazówki, jak osiągnąć maksymalne korzyści biznesowe i w pełni 

czerpać z cyfryzacji;
• Potencjalne pułapki, w które łatwo wpaść rozpoczynając transformację 

zarządzania tożsamością i dostępem.

Michał Kurek 
Partner 

12:50 – 13:20 Inteligentna automatyzacja 
– zwinna digitalizacja 
procesów w obszarze 
finansów

• Digitalizacja i automatyzacja jako priorytety CFO;
• Technologie umożliwiające sprawną automatyzację i adaptację 

procesów;
• Przykłady zastosowań;
• Automatyzacja jako praktyka ciągłego doskonalenia.

Rafał Górski 
Dyrektor

13:20 – 13:35 Przerwa
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13:35 – 13:55 Zdalna migracja wiedzy  
do SSC/BPO

• Migracje procesów, gdy niemożliwe są podróże i bezpośrednie 
spotkania między lokalnymi ekspertami, a scentralizowanymi zespołami;

• Przykłady projektów transferu wiedzy przeprowadzonych zdalnie, 
z wyszczególnieniem wad i zalet takiego podejścia;

• Rozwiązania, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu tranzycją 
„na odległość” oraz przyszłe perspektywy.

Piotr Jarosz 
Dyrektor

Paweł Rychlik  
Starszy Menedżer

14:00 – 14:20 MDR Secure – narzędzie 
KPMG wspierające 
zarządzanie procesem 
raportowania schematów 
podatkowych

• Jakie są główne wyzwania i ryzyka związane z zarządzaniem procesem 
raportowania schematów podatkowych?  

• Na czym polega wsparcie zespołu KPMG w kwestiach związanych 
z MDR?

• Jakie są główne założenia, korzyści i funkcjonalności kompleksowego 
narzędzia KPMG MDR Secure? 

Michał Niżnik 
Partner

14:25 – 14:45 KPMG XeF – faktury 
ustrukturyzowane w SAP

• Rozwiązanie KPMG jako rozszerzenie standardowej  
funkcjonalności SAP;

• Kluczowe funkcjonalności rozwiązania;
• Model wdrożeniowy oraz od czego rozpocząć wdrożenie.

Bartosz Zawisza 
Dyrektor

Dorota Duszkiewicz  
Starszy Menedżer

14:50 – 15:10 KPMG XeF – faktury 
ustrukturyzowane 
w MS D365

Bartłomiej Łatka  
Starszy Menedżer

Mirosław Malinowski  
Konsultant

15:15 – 15:35 Haven Protocol – cyfrowy 
asystent dopełniający 
obowiązek identyfikacji 
transakcji z podmiotami 
z rajów podatkowych 

• Jak skutecznie ograniczyć ryzyko niewłaściwej identyfikacji obowiązków 
dokumentacyjnych za 2021? 

• Jakie transakcje z rajami podatkowymi będziemy dokumentować 
na gruncie przepisów o cenach transferowych za 2021 r. oraz jak szybko 
i sprawnie je zidentyfikować?

• Co oznacza należy staranność w relacjach z podmiotami powiązanymi 
i jak jej dochować?

Katarzyna Darska 
Dyrektor 

15:35 Zakończenie
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