Jak przetrwać i nie
polec?

Postępowanie karno-skarbowe
w mojej firmie

Termin: 13 czerwca 2018 r. godz. 9:00 - 12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.
RSVP: do 8 czerwca, E: elzbieta.bonkowska@dzp.pl
T: +48 22 557 86 13
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy
udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie
Program
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:30 – 10:20 Podstawowe zasady odpowiedzialności karno-skarbowej
Kto może odpowiadać za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego – czy
jestem przestępcą jak się pomylę?
Procedury niespornego i ugodowego zakańczania spraw karnych skarbowych
Sprawy karno-skarbowe w liczbach i statystyce – co mi rzeczywiście grozi i w jakich
sytuacjach
10:20 – 10:30 Przerwa
10:30 – 11:30 Odpowiedzialność karno-skarbowa a optymalizacja podatkowa
Sprawy skarbowe w praktyce – jak się bronić? – studium przypadku
Zarządzanie sprawą karnoskarbową w mojej organizacji – czy można się przygotować do
sprawy karnej skarbowej i jak nią zarządzać
11:30 – 12:00 Dyskusja, podsumowanie
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Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie
Prelegenci

Artur Nowak
Partner

dr Hanna GajewskaKraczkowska
Counsel

Grzegorz Sprawka
Senior Tax Manager

Tomasz Leszczewski
Tax Manager

Ekspert w zakresie doradztwa
w kontrolach podatkowych
oraz strategii prowadzenia
sporów z fiskusem, specjalista i
pełnomocnik w sprawach
karnych skarbowych przed
organami postępowania
przygotowawczego oraz
sądami powszechnymi, autor
wielu publikacji w zakresie
procedury i prawa
podatkowego.

Ekspert w zakresie prawa
karnego gospodarczego,
odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych,
spraw karno-skarbowych,
korupcyjnych, ochrony dóbr
osobistych oraz prawa
prasowego, wykładowca
Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista w zakresie obsługi
kontroli podatkowych oraz
sporów z organami
podatkowymi, doradza także
klientom w zakresie
odpowiedzialności karnoskarbowej.

Specjalista w zakresie
zarządzania odpowiedzialnością
karnoskarbową w organizacji,
kontrolach podatkowych oraz
sporach z fiskusem,
reprezentuje klientów w
postępowaniach
przygotowawczych oraz przed
sądami powszechnymi.

E: Grzegorz.Sprawka@dzp.pl

E: Tomasz.Leszczewski@dzp.pl

E: Artur.Nowak@dzp.pl

E: Hanna.GajewskaKraczkowska@dzp.pl
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