
 

Szanowni Państwo! 
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zdalnym nt.  
 

„Schematy podatkowe MDR – podstawy prawne, obowiązki dla 
przedsiębiorstw”, 

które odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. w godz. 11.00-13.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem 
aplikacji Zoom. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni, 
elektrociepłowni i firm współpracujących z ciepłownictwem – przede wszystkim Członków i Partnerów 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Program merytoryczny szkolenia: 
1. podstawy prawne wprowadzenia schematów podatkowych MDR – unijne i krajowe, 
2. zakres raportowania schematów podatkowych: 

a. definicje: uzgodnienia, schematów podatkowych, 
b. które schematy są objęte raportowaniem? 

3. podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki, 
4. przykładowe schematy podatkowe w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów, 
5. raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: 

a. zakres raportowania,  
b. terminy raportowania, 

6. sankcje administracyjne i karne, 
7. procedura wewnętrzna, 
8. dyskusja pytania. 

Szkolenie przeprowadzi: Agata Kowalik (DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie) - doświadczony doradca 
podatkowy, radca prawny, oprócz problematyki raportowania schematów podatkowych specjalizuje 
się w ogólnym prawie podatkowym, prawie gospodarczym, prawie pracy oraz przepisach z zakresu 
ochrony danych osobowych, obsługuje duże podmioty gospodarcze. 

W załączeniu przesyłamy druk karty zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej 
w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl.   

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres mailowy każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia. 

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy mailowe 
podane przez Państwa na karcie zgłoszenia. 
Potwierdzenia będą zawierać: 

• informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu, 

• link do szkolenia, 

• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom. 

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego 
wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia. 

Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na 
które prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub mailowo po szkoleniu. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają po szkoleniu e-mailem prezentację ze szkolenia w formacie pdf. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP na www.igcp.org.pl . 
 
                             W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 

Bogusław Regulski 
 
Wiceprezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 

Jacek Szymczak 
 
Prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 
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