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ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT : 

 

"KONTROLA PODATKOWA W PRAKTYCE''  
praktyczne aspekty kontroli podatkowej w świetle przepisów Ordynacji 

podatkowej oraz ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej 
 

Pragniemy zachęcić Państwa do uczestnictwa w szkoleniu, które ma na celu wzbogacenie Państwa 
wiedzy o praktyczne aspekty kontroli podatkowej. Minister Finansów na rok 2015 przewidział, 
ze 80% kontroli ma być skutecznych, a kontrole będą uznawane za skuteczne tylko wówczas 
gdy ustalenia poczynione przez kontrolujących będą na kwotę minimum 1.000 zł. 
 
Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej 
przez pracowników organów podatkowych w trakcie kontroli podatkowych prowadzonych w 
firmach. W trakcie szkolenia przekażemy również Państwu jak zachować się przed, w trakcie oraz 
po zakończeniu kontroli. Nadmienić wypada, iż kontrola podatkowa jest bardzo istotnym 
elementem działania organów podatkowych, a odpowiednie zachowanie w czasie kontroli może 
zaoszczędzić dalszych problemów będących efektem takiej kontroli. Świadomość mechanizmu 
działania organów podatkowych w trakcie kontroli, o którą Państwo będziecie bogatsi po 
szkoleniu, ułatwi Państwu przygotowanie się  do kontroli oraz usprawni jej przebieg i złagodzi 
ewentualne skutki. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 
1.   Istota kontroli podatkowej 

• kontrola podatkowa a kontrola skarbowa 
• powody podjęcia przez organ podatkowy decyzji o przeprowadzeniu kontroli podatkowej 

2.   Wszczęcie kontroli podatkowej: 
• wyjątki od zawiadomienia o planowanym wszczęciu kontroli 
• sposoby wszczęcia kontroli podatkowej w świetle przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej 
3.   Reprezentacja w kontroli podatkowej 

• pełnomocnik w trakcie kontroli podatkowej 
• osoba reprezentująca w trybie art. 281a Ordynacji podatkowej 
• osoba zastępująca kontrolowanego (art. 284 Ordynacji podatkowej) 

4.   Miejsca prowadzenia kontroli podatkowej  
5.   Czas trwania kontroli 
6.   Uprawnienia kontrolujących 
7.   Obowiązki kontrolowanego oraz osób reprezentujących kontrolowanego 
8.   Kary porządkowe oraz odpowiedzialność karno-skarbowa kontrolowanego i osób 
reprezentujących kontrolowanego w toku kontroli podatkowej 
9.   Po kontroli – nie poddawaj się … 

• zastrzeżenia do protokołu z kontroli 
• korekta czy postępowanie podatkowe 
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� WYKŁADOWCA: MICHAŁ KRAWCZYK -   Pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP (Tax 
Advisors Group Sp. z o.o.), były pracownik organów podatkowych, trener, coach, absolwent Wydziału 
Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu 
Grupy SET. Były pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. 
Pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, 
poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. Od 2008 r. projektuje i 
prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej. W roku 2010 współtworzył i 
prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli 
podmiotów handlujących przez Internet. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji 
Zawodowej Resortu Finansów. W ramach pracy w organach podatkowych brał również udział w trakcie 
międzynarodowych spotkań pracowników organów podatkowych FISCALIS organizowanych przez Izbę 
Skarbową we Wrocławiu, gdzie prowadził w języku angielskim wykłady w zakresie procedury kontroli 
podatkowej w Polsce.  

� MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ,  ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych  

� TERMIN SZKOLENIA : 27.05.2015 r. godz. 900-1500 - zgłoszenia do 20.05.2015 r. 
 

� KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie uczestnictwa):  

       ● 1 osoba - 290,00 zł/os 

● 2 i więcej osób - 270,00 zł/os  

● cena dla członków stowarzyszenia Dolnośląscy Pracodawcy – 220,00 zł/os  

 

 

!!!  UWAGA  !!!   

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować  

PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!! 

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:  

tel. 74 842 62 60, fax. 74 842 60 54, kom. 513 453 311, 

 e-mail: ptewch@wp.pl lub biuro@pte-walbrzych.pl 


