SZKOLENIE

Szanowni Państwo,
W imieniu Partnerów ESO Audit zapraszamy Państwa na Szkolenie:

Kontrola podatkowa w dobie koronawirusa –
przygotuj się, zanim będzie za późno
Termin i miejsce:
8 października 2020 r.
Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA
80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4

Szkolenie poprowadzi ANETA DROSIK- radca prawny i doradca
podatkowy, posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest
ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego,
compliance oraz procedur podatkowych. Jest autorem
kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno
bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień
specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej
oraz Portalu Finansowo – Księgowym).
Program szkolenia:
1. Poszczególne finansowe formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarcz
antykryzysowych oraz omówienie warunków ich otrzymania.
2. Charakterystyka prawa udzielonej pomocy.
3. Narzędzia i terminy organów kontrolnych w zakresie weryfikacji prawidłowości
udzielonego wsparcia .
4. Źródła informacji o podatnikach i udzielonym wsparciu.
5. Jak przygotować się do kontroli i uchronić przed negatywnymi konsekwencjami
w związku z udzielonym wsparciem z Tarcz antykryzysowych.
6. Kontrola przedsiębiorcy-czym jest, rodzaje kontroli, podstawy prawne.
7. Czynności weryfikacyjne prowadzone przez organy kontroli – różne podstawy
prawne.
8. Rodzaje czynności weryfikacyjnych (kontrolnych) – postępowanie podatkowe a
kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i czynności sprawdzające,
kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9. Prawa i obowiązki podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy
podatkowe.
10. Rodzaje i rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy
podatkowe.
11. Sposoby zakończenia czynności weryfikacyjnych w zależności od rodzaju
czynności, środki odwoławcze, zaskarżenie rozstrzygnięć .
12. Kontrola płatnika składek prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
13. Przedawnienie należności podatkowych oraz składek ZUS i sposoby organów na
przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
14. Odpowiedzialność karnoskarbowa; omówienie sposobów zmniejszenia ryzyka
osobistego (Zarząd, pracownicy, osoby kluczowe).
15. Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych.
16. Jak uchronić się przed konsekwencjami-strategia zarządzania ryzykiem.
17. Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania.

Harmonogram Szkolenia:

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i
powitalna kawa
10:00 – 11:30 zajęcia
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 zajęcia
13:15 – 14:15 Lunch
14:15 – 16:00 zajęcia

Zapisy:
Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 580 zł od osoby (+23% VAT).
W przypadku zgłoszenia udziału do 28.09.2020 r. obowiązuje promocyjna
cena 480 zł netto (+23% VAT).
Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy
o potwierdzenie uczestnictwa do 2 października 2020 r. drogą poczty elektronicznej
na adres: eso@esoaudit.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego
rozpoczęciem.
Licząc na spotkanie z Państwem,
pozostaję z wyrazami szacunku

Ewa Sowińska
Partner ESO Audit
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