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Jesenný seminár Deloitte pre farmaceutické
spoločnosti
Pozvánka

Vážená pani, Vážený pán,
dovoľujeme si Vás pozvať na jesenný seminár pre farmaceutické spoločnosti,
ktorý sa bude konať 23. október 2018 v Bratislave v priestoroch
spoločnosti Deloitte.
Dátum:

3. októbra 2018, 8.45 – 12.30 hod. (začína sa raňajkami)

Miesto:

eloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Registrácia: ektronické prihlásenie (R.S.V.P. do 18. októbra 2018)

PROGRAM:
8.45 – 9.15

Registrácia a raňajky

9.15– 9.20

Úvod
Ľubica Dumitrescu, partnerka

9.20 – 10.20

Novela zákona o lieku a úhradových predpisov, cost
sharingové zmluvy, ich daňové dopady a prvé
skúsenosti v praxi
Dagmar Yoder, senior manažérka, Deloitte Legal
Janka Farkašová, senior manažérka
Katarína Mikovínyová, senior manažérka

10.20 – 11.10

Daňové riziká súčasných biznis modelov
vo farmaceutickom priemysle v nadväznosti
na medzinárodný boj proti daňovým únikom
Janka Farkašová, senior manažérka

11.10 – 12.00

Kybernetická bezpečnosť vo farmaceutickom
priemysle
Michal Ďorda, Cyber Security Senior Consultant

Od 12.00

Odborníci spoločnosti Deloitte budú k dispozícii
na individuálne diskusie.

KONTAKTNÁ OSOBA:
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Denisu Antalovú
na dantalova@deloittece.com.
Účasť na seminári je bezplatná.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S úctou
Ľubica Dumitrescu
riaditeľka na oddelení daní, Deloitte
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