
ZAPROSZENIE NA ŚNIADANIE PODATKOWE  
 

W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zapraszamy  na spotkanie pt. 
 

KONTROLA PODATKOWA – JAK PRZETRWAĆ I NIE POLEC?  
 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie kancelarii DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, 

piętro 21) 9 czerwca (czwartek) w godzinach 9:30 - 12:00. 
 

Podczas śniadania poruszymy m.in. następujące zagadnienia:  
 

 Zasady wszczynania kontroli podatkowej i skarbowej czyli czy do kontroli można 
się przygotować 

 Przebieg kontroli podatkowej i jej główne etapy – jak odpowiednio zaplanować 
działania  

 Prawa i obowiązki kontrolowanego, czyli czego można żądać, a czemu trzeba się 
podporządkować   

 Utrudnianie kontroli i dozwolone działania czyli jak rozmawiać z kontrolującymi  

 Aktualne trendy w zakresie obszarów kontroli czyli czego organy szukają i będą 
szukać 
 

 Do zobaczenia!  
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na 
ograniczoną ilość miejsc przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z danej firmy. 

RSVP 

Do 3 czerwca   
e-mail: podatki@dzp.pl  

 

mailto:podatki@dzp.pl


SPOTKANIE POPROWADZĄ:  
 

Artur Nowak| Radca prawny | Partner 

Ekspert w zakresie prowadzenia spraw spornych przed organami podatkowymi z 
ponad 20-letnim doświadczeniem. Reprezentuje podatników w kontrolach oraz 
postępowaniach podatkowych i skarbowych oraz egzekucyjnych. Pełnomocnik 
podatników przed WSA, NSA, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Komisją Europejską. 
Doradca i pełnomocnik podatników oraz zarządów w sprawach karnych skarbowych. 
Autor licznych publikacji z zakresu prawa i procedury podatkowej.  

 

Jan Czerwiński| Radca prawny | Tax Manager 

Reprezentuje podatników w kontrolach oraz postępowaniach podatkowych 
i skarbowych, a także przed sądami administracyjnymi i Komisją Europejską, ze 
szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu VAT i akcyzy. Pełnomocnik w 
postępowaniach dotyczących nakładania korekt finansowych. Autor publikacji z 
zakresu prawa i procedury podatkowej.  

 

Paweł Suchocki| Doradca  podatkowy | Senior Tax Consultant 

Specjalista w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
postępowań podatkowych. Doradza w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-
administracyjnych. Posiada duże doświadczenie w sporach dot. opodatkowania 
podatkami CIT i PIT, podatkiem VAT oraz odpowiedzialności podatkowej członków 
zarządu za zaległości spółek. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. 


