
Konferencja „Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych”  

Przedsiębiorcy w ramach tarcz antykryzysowych mogli skorzystać z różnych form wsparcia: pożyczek, 

dotacji, dofinansowań, ulg czy innych instrumentów. Nie zawsze jednak jasne jest w jaki sposób 

otrzymane środki rozliczyć w rocznych zeznaniach podatkowych. 

"Mając na uwadze trudności interpretacyjne jakie sprawiają przedsiębiorcom rozliczenia uzyskanych 

dotacji związanych z tarczami antykryzysowymi COVID 19,  Wielkopolski Oddział Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych włącza się w projekt wsparcia poznańskich przedsiębiorców" - powiedział 

Marek Hoffman, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP w Poznaniu. Podczas 

konferencji eksperci – doradcy podatkowi, podzielą się z przedsiębiorcami swoją wiedzą z zakresu 

stosowania przewidzianych przepisami prawa praktyk. "Musimy pamiętać, że tylko ugruntowana wiedza 

pozwoli na uniknięcie błędów, które nie wpłyną negatywnie na ostateczne rozliczenia firm. W imieniu 

doradców podatkowych serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu"- mówi Marek Hoffman. 

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

zapraszają na bezpłatną konferencję online ,,Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz 

antykryzysowych”. 

Termin: 16 marca 2021 r., godz. 10:00 - 12:30 

Konferencja odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na konferencję zostanie Państwu 

przesłany w dzień konferencji. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej 

przewodowego. 

Dla kogo: 

Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy korzystali z pomocy w ramach tzw. tarcz 

antykryzysowych.  

Program: 

10:00 - 10:30  Tarcza 6.0 PFR2.0 - nowe wsparcie dla przedsiębiorców - szansa na pomoc  

i ograniczenia w stosowaniu 

Prelegent: Pan dr inż. Paweł Małecki, doradca podatkowy 

10:30 - 11:00  Odpowiedzialność karna za uzyskanie nienależnych środków wypłaconych  

na podstawie tarcz antykryzysowych 

Prelegent: Pan Remigiusz Pytlik, Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, 

doradca podatkowy, adwokat 

11:00 - 11:30  Zmiany terminów w ramach tzw. tarcz antykryzysowych 

Prelegent: Pan Filip Siwek, Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, doradca 

podatkowy  

11:30 - 12:00  Zasady kumulacji pomocy w ramach tarcz antykryzysowych 

Prelegent:  Pani Małgorzata Ostrowska-Krzewina - Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, 

doradca podatkowy 

12:00 - 12:30  Działania i interwencje Biura Rzecznika MŚP przy tworzeniu i stosowaniu tarcz 

antykryzysowych 

Prelegent:  Pan Kamil Rybikowski - Radca Rzecznika MŚP 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt i rejestrację na e-mail: 

ods@um.poznan.pl 


