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Szanowni Państwo,
KPMG podejmuje szereg działań, polegających na dzieleniu się merytoryczną wiedzą
ekspertów KPMG na temat wprowadzanych zmian istotnych dla przedsiębiorców oraz
przedstawieniu praktycznych rozwiązań, które pomagają firmom prowadzić biznes w czasie
kryzysu. Wszystkie materiały przygotowane przez ekspertów KPMG dostępne są na stronie
kpmg.pl oraz na dedykowanej stronie agregującej aktualne publikacje związane z pandemią
COVID-19 „Rozwiązania dla biznesu na czas COVID-19”.
Masz pytanie? Wyślij e-mail na adres mampytanie@kpmg.pl, a ekspert KPMG udzieli
odpowiedzi.

Nowości

KPMG w Polsce członkiem programu Microsoft Cloud Elite
Tax Alert: Wyrok TSUE - spółka zależna nie tworzy automatycznie stałego miejsca
prowadzenia działalności dla celów VAT

Biznes w czasie COVID-19

● Bezpłatne wydarzenia online

Zapisz się

Zarejestruj się na pierwszą konferencję online organizowaną w
ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”.
Już 21 maja br. omawiamy „Wsparcie w NOWYCH wyzwaniach
prawnych, księgowych i podatkowych”.

Zapisz się

Zapraszamy na webcast "Ceny transferowe w czasach
koronawirusa", który odbędzie się 22.05.2020 r.

● Sprawdź informację o nadchodzących webcastach oraz

nagrania webcastów archiwalnych dostępne są na webcasty.kpmg.pl

● Wydano nowe publikacje KPMG

Blog: Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie epidemii
Podatkowe podsumowanie tygodnia 04.05 - 11.05.2020
Raport KPMG: Player value not immune to pandemic

● Czy znasz rozwiązania dla firm, które KPMG proponuje w czasie pandemii COVID-

19?
Sprawdź rozwiązania na KPMG Spot. Wyselekcjonowane przez ekspertów KPMG usługi
zostały specjalnie dostosowane, aby odpowiadać na bieżące potrzeby i wyzwania
przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Eksperci KPMG pozostają w pełni do Państwa dyspozycji zachowując najwyższe standardy
pracy, służąc radą i pomocą. Na bieżąco monitorujemy sytuację gospodarczą oraz
wdrażamy wewnętrzne procedury, które pozwalają KPMG w pełni wywiązywać się z
podjętych zobowiązań względem Klientów bez względu na panujące warunki rynkowe.

Dołącz do subskrybentów wiedzy KPMG
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej Biblioteki, gdzie znajdziecie Państwo wiele
ciekawych materiałów merytorycznych dotyczących informacji branżowych i sektorowych,
archiwum naszych webcastów i podcastów.
Bądźmy w kontakcie!

