Konferencja

Warunki uczestnictwa w konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”
I.

Organizatorzy, miejsce i termin konferencji

1.

Konferencja „ Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”, zwana dalej konferencją, odbędzie się 22.09.2021 r. w salach B, C, D,
i E hotelu Sheraton Grand Warsaw przy ul. Bolesława Prusa 2 w Warszawie.
Organizatorami konferencji są Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Fundacja Warsaw Enterprise Instiute.

2.
II.

Program konferencji
Część oficjalna
9:00
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 16:00
16:00 - 17:30

Rozpoczęcie konferencji
Prezentacja raportu ZPP
Prezentacja 2
Przerwa kawowa
Panel nr 1: Luka VAT - ile traciliśmy? ile tracimy?
Panel nr 2: Walka z nadużyciami VAT w państwach regionu
Przerwa obiadowa
Panel nr 3: Ograniczenie luki VAT w Polsce - jak się udało?
Panel nr 4: System niedomknięty – zadania na przyszłość

Część nieoficjalna
17:30 - 18:30
Koktajl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
III. Uczestnictwo w Konferencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Uczestnicy konferencji zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: vat.zpp.net.pl lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Liczba uczestników jest ograniczona.
Udział w konferencji jest bezpłatny dla potwierdzonych uczestników.
Anulacji zgłoszenia można dokonać tylko w formie pisemnej do dnia 20.09.2021.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu
pandemii COVID-19.
Organizatorzy poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu wydarzenia.
W trakcie konferencji będą miały miejsce: przerwa kawowa, lunch oraz koktajl po konferencji, które są bezpłatne
dla uczestników konferencji.
W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie
dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień oraz wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w działaniach
promocyjnych, w tym w social mediach oraz na portalach internetowych organizatorów.
Organizator zapewnia uczestnikom pakiet dostępnych środków do dezynfekcji związanych z pandemią COVID-19.
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Partnerzy medialni:

Partnerzy konferencji:

