
  

 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

 

Liczba postępowań kontrolnych podatkowych, co roku systematycznie spada, ale stają się one bardziej efektywne.

Wdrożone systemy informatyczne oraz narzędzia usprawniają typowanie podmiotów do kontroli. Poprzez

wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększona została skuteczność kontroli oraz sam proces kontroli. Na szkoleniu

dowiesz się Jak przetrwać kontrolę podatkową i celno-skarbową? Jakie obszary są kontrolowane? Jakie błędy

popełniają podatnicy? Jakie uprawnienia mają kontrolujący?

Miejsce szkolenia: Hotel Kuźnia, ul. Gdańska 67 - Bydgoszcz

Godzina szkolenia: 09:00

Data szkolenia: 28.05.2020

  

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kontrola podatkowa:

Cele kontroli podatkowej;

Podstawy prawne kontroli podatkowej;

Organy prowadzące kontrolę podatkową.

2. Kontrola celno-skarbowa:

Cele kontroli podatkowej;

Podstawy prawne kontroli podatkowej;

Organy prowadzące kontrolę podatkową.

3. Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa:

ogólne uwagi dotyczące kontroli skarbowej;

podobieństwa kontroli skarbowej i kontroli podatkowej;

różnice w kontroli podatkowej i skarbowej.

4. Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa.

5. Najczęstsze obszary kontrolowane przez organy podatkowe:

wydatki jako koszt uzyskania przychodu;
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nabywanie usług niematerialnych;

nieopłatne świadczenia.

6. Jak się przygotować się do kontroli podatkowej:

ustalenie wrażliwych/ryzykownych obszarów działalności;

złożenie wniosku o wydanie indywidulanej interpretacji;

wybór osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej

zarządzanie wiedzą podatkową

analiza posiadanych dokumentów;

faktury i dokumenty księgowe;

umowy z kontrahentami, umowy z podmiotami powiązanymi;

systemy księgowe ewidencyjne;

dokumenty w języku obcym;

wydatki jako koszty uzyskania przychodu;

dokumentowanie usług niematerialnych;

nieopłatne świadczenia.

7. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej:

ogólne zasady prowadzenia kontroli podatkowej;

współpraca oraz aktywność podatnika;

dowody w kontroli podatkowej;

przesłuchanie pracowników działu księgowości;

odmowa okazania dokumentów, opinii przez podatnika;

opinie biegłych;

ustalenie treści czynności prawnej;

doręczanie pism oraz wezwania w kontroli podatkowej;

kara porządkowa za utrudnianie kontroli.

8. Prawa i obowiązki kontrolowanych.

9. Prawa i obowiązki kontrolujących.

10. Zakończenie kontroli podatkowej:

protokół kontroli;

zastrzeżenia do protokołu kontroli;

prawo do korekty;

postępowanie wymiarowe;

zakończenie kontroli podatkowej a postępowanie podatkowe;

konsekwencje karno-skarbowe.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,

lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy

wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia
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odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem

(042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

  

Rozpoczęcie szkolenia: 28.05.2020 09:00

Ilość godzin: 5

Miejsce szkolenia:  Hotel Kuźnia, ul. Gdańska 67 - Bydgoszcz

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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