
Jak zachować się w trakcie kontroli podatkowej i ograniczyć 
ryzyko odpowiedzialności finansowej i karnej? 

Szkolenie dla dystrybutorów na rynku spożywczym  

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane przez PIH i KDCP 
 

 11 stycznia 2017, godz. 10.00 – 16.00 
  KDCP ul. Śniadeckich 17 w Warszawie 

 

Zgłoszenia: joanna.chilicka@pih.org.pl  
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, firmę, stanowisko w firmie oraz numer telefonu 



 Szkolenie dla dystrybutorów na rynku spożywczym 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
dystrybucja na rynku spożywczym jest obecnie obszarem intensywnie i agresywnie kontrolowanym przez organy podatkowe, które 
przypisują uczciwym przedsiębiorcom świadomy udział w karuzelach podatkowych funkcjonujących m.in. w obrocie kawą, herbatą, 
słodyczami oraz olejem. 
 
Skutkiem jest blokowanie aktualnych zwrotów VAT i kwestionowanie rozliczeń przeszłych, co naraża wieloletnie firmy na ryzyko 
milionowych zaległości podatkowych i może prowadzić do upadłości budowanych przez lata przedsiębiorstw. Ostatecznie agresywna 
postawa organów państwa skutkuje nawet postawieniem zarzutów karnych. 
 
Tylko skutecznie przygotowana obrona przed stawianymi zarzutami, umiejętne korzystanie z przysługujących uprawnień i aktywna postawa 
w toku kontroli, może umożliwić zakończenie kontroli sukcesem.  
 
KDCP, jako kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym dla podmiotów działających w branży spożywczej i reprezentacji klientów 
w toku kontroli, zaprasza na specjalistyczne, bezpłatne szkolenie „Jak zachować się w trakcie kontroli podatkowej,  ograniczyć ryzyko 
odpowiedzialności finansowej i karnej?”. 
 
Wierzymy, że unikalna oferta szkoleniowa kładąca szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanych zagadnień spotka się z Państwa 
zainteresowaniem oraz pomoże członkom Polskiej Izby Handlu w toku już prowadzonych kontroli lub w przygotowaniu do ew. przyszłych 
działań organów skarbowych. 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Wojciech Pławiak 
Of Counsel w KDCP 



Proponowany program szkolenia  

Panel I Kontrola podatkowa: 

Wytypowanie do kontroli i kontrolowane obszary 

Na czym polega karuzela podatkowa? 

Jak wykazać dochowanie należytej staranności? 

Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów 

Stawki podatkowe  

Uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego  

Jak zachować się w trakcie przesłuchania? 

Jak podważać twierdzenia kontrolujących? 

Wyjaśnienia w toku kontroli 

Protokół i co dalej? 



Proponowany program szkolenia  

Panel II Postępowanie podatkowe i przed sądem administracyjnym: 

Fazy postępowania 

Moment zapłaty podatku i możliwości odroczenia zapłaty  

Postępowanie dowodowe  

Jak zaskarżyć decyzję do sądu? 

Panel III Najnowsze zmiany w VAT i prawie karnym 

Panel IV Odpowiedzialność karna skarbowa: 

Co grozi odpowiedzialnością karną skarbową? 

Jak zachować się w toku postępowania przygotowawczego? 

Przesłuchanie świadka i podejrzanego 

Panel V Panel dyskusyjny 



 Prowadzący szkolenie - KDCP 

 Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy 
 Prawie dziesięcioletnie doświadczenie w tematyce postępowań podatkowych i 

karnych skarbowych 
 Do 2014 r. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY 
 Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym 
 Obrońca w sprawach karnych  
 Autor szeregu publikacji dotyczących zagadnień postępowania podatkowego i 

sądowego 
 Prowadzący liczne szkolenia i warsztaty z postępowań podatkowych i sądowych i 

odpowiedzialności karnej skarbowej 
 

 

Wojciech Pławiak 
Of Counsel w KDCP  
tel. kom. 602 669 169  
email: wojciech.plawiak@kdcp.pl  


