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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ  

DO KONTROLI PODATKOWEJ I CELNO – SKARBOWEJ  
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ORZECZEŃ   

 

 
      Informacje organizacyjne: 

 

TERMIN SZKOLENIA 

 

27 marca 2020 (piątek) 

 

GODZINY SZKOLENIA 
09:00 – 16:00 

MIEJSCE SZKOLENIA 
 

WIELSPIN ul. Wysoka 8, 62-040 PUSZCZYKOWO 
 k/Poznania 

 

CENA SZKOLENIA 
430,00 zł netto + VAT 

 

KONTAKT 
karolina.marzec@tax-duty.pl 

 
CEL SZKOLENIA: 
Przedstawienie problematyki różnych form kontroli wykonywania obowiązków podatkowych w ujęciu praktycznym. 

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi tej tematyki a przede wszystkim z praktyczną stroną 

obrony swych racji przez podatnika podczas kontroli. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady 

praktyczne oraz wskazówki co do zachowania podczas kontroli. Podczas szkolenia uwzględnione zostaną najnowsze 

istotne dla omawianej tematyki przykłady orzeczeń tak organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.  

 

 
PROFIL UCZESTNIKA: 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w 

przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto może być wezwany przez organy podczas 

kontroli.  
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SYLWETKA TRENERA: 
 

 

PIOTR JAŃCZAK 
 
PARTNER TAX & DUTY 
Prawnik, doradca podatkowy  
 

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie 

podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz 

procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi oraz spraw 

karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – wieloletnie 

doświadczenie w reprezentacji podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych  
postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami kontroli 

skarbowej i celnej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne wygrane postępowania 

kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa 

podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów 

podatkowych.  

Prywatnie: miłośnik historii, muzyki bluesowej, szachów oraz żeglarstwa; kibic żużla - częsty gość na 

stadionie. 
 
 
PROGRAM: 
I/ Wstęp 

Różne formy kontroli wykonywania obowiązków podatkowych,  podstawowe informacje: 

a) Czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa 

b) Kontrola podatkowa 

c) Kontrola celno-skarbowa, 

d) Postępowanie podatkowe. 

 

II/ Czynności sprawdzające 

1. Cel i zakres czynności sprawdzających 

2. Uprawnienia organów podatkowych - zjawisko praktycznego rozszerzania zadań czynności sprawdzających 

przez organy w ostatnich latach 

3. Tryb wzywania do udzielania wyjaśnień i ich zakres 

4. Kontrola krzyżowa 

 

III/ Kontrola podatkowe: 

       1. Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia) 

       2. Sposoby wszczęcia kontroli podatkowej w tym kontrola „na legitymację” 

       3. Podejmowane czynności kontrolne 

       4. Prawa i obowiązki kontrolowanego 

       5. Prawa i obowiązki organu kontrolującego 

       6. Dokumentowanie czynności kontrolnych 

       7. Wnoszenie zastrzeżeń do protokołów 

 

 

IV/  Kontrola organów celno-skarbowych – różnice w stosunku do kontroli podatkowej 

1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo – Celna 

www.tax-duty.pl 

2. Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej  

3. Sposoby wszczęcia kontroli 

4. Prawa i obowiązki kontrolowanego 

5. Prawa i obowiązki organu kontrolującego 

6. Podejmowane czynności kontrolne 

7. Dokumentowanie czynności kontrolnych 

 

V/ Istotne różnice pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową - zestawienie. 

 

VI/  Taktyka działania kontrolowanego – wybrane zagadnienia. 

1. Uczestnictwo w czynnościach kontrolnych 

2. Wgląd do akt kontroli – sporządzanie z nich odpisów i kopii 

3. Zgłaszanie wniosków dowodowych 

4. Zachowanie podczas przesłuchań. 

      5. Pisma procesowe kontrolowanego 

 

VII/  Korekta rozliczeń podatkowych 

 

1. Kontrola podatkowa a korekta rozliczeń- kiedy można dokonać korekty? 

2. Kontrola celno-skarbowa a korekta rozliczeń – kiedy można dokonać korekty?  

3. Korekta w wyniku kontroli – czy dopuszczalna jest korekta w węższym zakresie niż wskazany w protokole 

(korekta częściowa), czy korekta może być kilkakrotnie zmieniana?   

4. Korekta a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja) 

5. Korekta a wysokość odsetek za zwłokę.  

6. Korekta a odpowiedzialność karno-skarbowa 

 

VIII/  Spór co do zasadności ustaleń kontroli - postępowanie podatkowe. 

 

1. Podstawowe informacje na temat postępowania podatkowego 

2. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie podatkowe 

 

 IX/  Przykładowe, istotne wyroki w sprawach podatkowych, w tym: 

 

1. Przedawnienie zaległości podatkowych a wszczęcie postępowania karnoskarbowego – rewolucyjny wyrok 

WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019 r 

2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z 16 października 2019 w sprawie 

Glencore (sygn. C 189/18). 

 

 

X/ Podsumowanie  

 


