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Program

Podczas szkolenia odpowiemy na następujące

pytania:

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej

w ramach IP BOX?

Kiedy prawo własności przemysłowej będzie

się kwalifikowało do objęcia ulgą podatkową?

Czy przedmiot podlegający ochronie prawnej

musi być wytworzony przez podatnika w

ramach prowadzonej przez niego działalności

B+R?

Jakie prawa IP będą kwalifikowane w ramach

ulgi? 

Jak muszą być chronione IP i od kiedy można

je uznać jako kwalifikowane IP?

Jak ustalić dochód i podstawę

opodatkowania?

Jak długo podatnik może korzystać z ulgi IP

BOX?

Na jakich zasadach podmioty posiadające

prawa autorskie dokonujące transferu lub

uzyskujące wynagrodzenie z tytułu udzielonej

licencji mogą skorzystać z niższego podatku

dochodowego?



Prelegenci

Szkolenie jest bezpłatne. Obowiązuje kolejność
zgłoszeń. Zapraszamy przedstawicieli firm.

www.kondrat.pl

Szkolenie prowadzą eksperci KONDRAT i Partnerzy 

z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa
własności intelektualnej.

Michał Stępień
radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie
prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa własności
intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej, nieuczciwej
konkurencji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych). Jego specjalizacją
jest ochrona znaków towarowych.

Grzegorz Patek
doradca podatkowy, radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji skarbowej. 
Był odpowiedzialny za wykonywanie zadań organu podatkowego i
egzekucyjnego, nadzorowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych i
podatkowych, nadzór nad sprawami wierzycielskimi i dochodzeniem
należności podatkowych Skarbu Państwa. Ekspert Centrum Pomocy
Profesjonalisty – doradztwo podatkowe i rachunkowe w Wolters Kluwer
Polska.

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba
rzecznik patentowy, doktor nauk technicznych

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich
jak: chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach
patentowych. Przez 15 lat zajmowała się pracą naukową w Instytucie Chemii
Przemysłowej w Warszawie. Jest współtwórcą 7 wynalazków chronionych
patentami. Przygotowuje krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia
patentowe (EP, PCT). Doradza w zakresie walidacji patentów europejskich.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację drogą
mailową pod adresem: ipbox@kondrat.pl


