EXPORT-ON! Polska – Słowacja
Data wydarzenia:
Miejsce:
Kategoria:

30.11.2021 r. godzina 10:00–12.00
online
giełda kooperacyjna

Szukasz partnerów biznesowych za granicą? Widzisz potencjał dla rozwoju swojego przedsiębiorstwa w
międzynarodowej współpracy? Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR) zachęca do udziału w wydarzeniach
online z cyklu „EXPORT-ON!”, podczas których masz okazję, by poznać bliżej konkretny rynek oraz nawiązać nowe
kontakty biznesowe dzięki wirtualnej giełdzie kooperacyjnej.
Wraz z partnerem merytorycznym – Kancelarią Radców Prawnych V4 Legal P. Szmolke sp.k. zapraszamy do udziału w
bezpłatnym wydarzeniu online „EXPORT-ON! Polska – Słowacja”. Tematyka spotkania w całości poświęcona będzie
rynkowi słowackiemu, a poruszać będziemy między innymi zagadnienia dotyczące aspektów prawnych i księgowych,
prowadzenia własnej działalności w Słowacji czy transgranicznej sprzedaży.

Dla kogo?
Wydarzenie ma charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność
gospodarczą na terenie Bydgoszczy oraz stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Program wydarzenia:
10.00 – Rozpoczęcie i powitanie uczestników
10.00 – 10.15 – Instrumenty wsparcia BARR
Maciej Górecki, p. o. Kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości, BARR
10.15 – 11.30 – Konferencja „EXPORT-ON! Polska – Słowacja”
Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M adwokat, partner w Kancelarii Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke sp.k.
1.
Spółki na Słowacji - rodzaje, procedury zakładania, koszty
2.
Specyfika danych typów spółek na Słowacji ( np. odpowiedzialność członków zarządu, upadłość)
3.
Oddział przedsiębiorstwa polskiego na Słowacji - procedury zakładania, koszty
4.
Transgraniczne świadczenie usług , specyfika prawa słowackiego
5.
Własna działalność gospodarcza w Republice Słowackiej
6.
Podatki na Słowacji – PIT, CIT, VAT i inne podatki ( stawki , rejestracja, deklaracje)
7.
Składki na ubezpieczenie społeczne na Słowacji
8.
Zasady unikania podwójnego opodatkowania na podstawie umów międzynarodowych zawartych z
Republiką Słowacji
9.
Sposoby dofinansowania spółki na Słowacji
10.
Rejestry publiczne w Słowacji ( rejestry przedsiębiorców, rejestr karny, rejestr dłużników) , sprawdzanie
kontrahentów
11.
Transgraniczna sprzedaż wysyłkowa do Słowacji.
11.30 – 12.00 – Sesja pytań i odpowiedzi
12.00 – Podsumowanie i zaproszenie do udziału w wirtualnej giełdzie kooperacyjnej

Giełda kooperacyjna:
Po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w wirtualnej giełdzie kooperacyjnej, w ramach której umożliwiamy
samodzielne nawiązanie kontaktu ze słowackimi przedsiębiorcami, zainteresowanymi współpracą z podmiotami z
Polski.

Informacje o prelegencie
adwokat Miroslav Šperka
Jest absolwentem Wydziału Prawa (dyplom uzyskał w 2006 r.) oraz Wydziału Ekonomii (tytuł inżyniera uzyskał w
2008 r.) Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz University of London (tytuł Magister Legum (LL.M.)
uzyskał w 2008 r.).
Doświadczenie zawodowe:
• doradca podatkowy w spółce Ernst & Young Tax and Transactions, s.r.o. w Pradze,
• aplikant adwokacki w czeskiej Kancelarii Adwokackiej Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o., a następnie w słowackiej
Kancelarii Adwokackiej Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o.,
• adwokat i partner w Kancelarii V4 Legal, s.r.o.
• w roku 2013 założył kancelarie prawne V4 Legal w Czechach i Polsce.
Kancelarie Adwokackie grupy V4 Legal świadczą usługi prawne ukierunkowane na kompleksowym postrzeganiu
systemów prawnych oraz działalności gospodarczych prowadzonych w czterech środkowoeuropejskich krajach:
Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech.
Specjalizuje się w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, prawa podatkowego, fuzji i przejęć,
znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, prawa finansowego, prawa energetycznego, prawa korporacyjnego,
prawa umów oraz prawa IT. Jest wykładowcą Szkoły Prawa Słowackiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prowadzi też liczne szkolenia dla wielu instytucji, znaczących banków oraz Izb Handlowych i
Gospodarczych na terenie Polski, Słowacji i Czech. Członek Słowackiej Izby Adwokackiej, Czeskiej Izby Adwokackiej
oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej informacji na stronie Kancelarii V4 Legal.

Jak zarejestrować się na wydarzenie?
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu wypełniają formularz zgłoszenia online dostępny poniżej. Po
rejestracji, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres e-mail) instrukcję
logowania i link do wydarzenia. Udział jest bezpłatny.
[wszyty formularz]

Organizator
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Partner merytoryczny
Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P. Szmolke sp.k.

Partnerzy
TARR, IPH, itd…

