Kontrola przedsiębiorstw przez różnego rodzaju urzędy, a w szczególności urząd skarbowy, od lat jest jednym z najważniejszych
problemów, który trapi polskich przedsiębiorców. Jako doświadczony dostawca usług dla biznesu od lat doradzamy naszym
klientom, jak prowadzić firmę, aby uniknąć negatywnych konsekwencji podczas kontroli.
Zapraszamy właścicieli przedsiębiorstw, menedżerów, kierowników i osoby decyzyjne na bezpłatną konferencję pt.

Kontrola w firmie - o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy.
Tu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
Jak właściwie przygotować się do kontroli w firmie? Na co zwracają szczególną uwagę kontrolerzy?
Jak dobrze zabezpieczyć swoje interesy? Jakie są najczęstsze błędy przedsiębiorców w procesie kontroli?
Jak należy właściwie zadbać o księgi rachunkowe i zarządzać ryzykiem podatkowym, aby uniknąć sankcji ze strony urzędu?

Termin: 11 grudnia 2015 r. Miejsce: Centrum Biznesowo-Konferencyjne Zachodniej Izby Gospodarczej,
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław

WSTĘP WOLNY - uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 9 grudnia 2015 r. na adres: konferencja@zig.pl

Program wydarzenia:
09:30 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:05

Przywitanie uczestników
Robert Gazda - Regionalny Manager Sprzedaży, Impel Business Solutions Sp. z o.o.

10:05 - 11:30

Instytucje państwowe uprawnione do przeprowadzenia kontroli w firmach (na wybranych przykładach)
mec. Katarzyna Kałuża - Radca prawny, Impel Business Solutions Sp. z o.o.
Ryzyko kontroli skarbowej, a jakość ksiąg rachunkowych
Małgorzata Prigan - Z-ca głównego księgowego, Impel Business Solutions Sp. z o.o.
Sesja pytań i odpowiedzi

11:30 - 11:40

Przerwa kawowa

11:40 - 13:20

Podstawowe gwarancje ochrony praw podatnika w kontroli podatkowej
Anna Ganczarska - Doradca Podatkowy, Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. sp. k.
Kodeks Karny Skarbowy w praktyce urzędu skarbowego i urzędu kontroli skarbowej
mec. Grzegorz Łabuda – adwokat, Łabuda Razowski Wojciechowski adw. sp.p.
(wieloletni pracownik Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego)
Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualnych konsultacji ze wszystkimi ekspertami

13:20 - 14:30

Lunch biznesowy

Gospodarz

Partner

Organizator

Zaproszeni eksperci:
dr. Grzegorz Łabuda – prawnik, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu (od 2008
r., Łabuda Razowski Wojciechowski adw. sp.p.), specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, autor
ok. 40 publikacji z zakresu prawa karnego (monografii, artykułów, publikacji popularyzujących prawo).
W latach 1998-2008 pracownik aparatu skarbowego, w tym w okresie 1999-2004 sprawujący funkcję
oskarżyciela skarbowego (Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu 1999-2003, Dolnośląski Urząd
Skarbowy we Wrocławiu 2004-2008).

mec. Grzegorz Łabuda
Adwokat, wyspecjalizowany w prawie
karnym i skarbowym,
wieloletni pracownik Izby Skarbowej
i Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

Anna Ganczarska
Doradca Podatkowy
Accounting Audyt Partner

W 2002 r. ukończył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W
2001 r. ukończył Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego ze specjalizacją prawa karnego
skarbowego (UWr). W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi i prowadził wiele szkoleń m.in.:
z zakresu prawa karnego skarbowego (Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego i Zarządzania
Podatkami UE we Wrocławiu (2006-obecnie), Podyplomowe Studia Rachunkowości UE we Wrocławiu
(2006-obecnie), Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego UJ w Krakowie (2013-obecnie),
szkolenia dla sędziów, prokuratorów i adwokatów w ramach szkoleń prowadzonych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości i izby adwokackie (2005-obecnie), szkolenia dla pracowników komórek
karnoskarbowych w urzędach skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej w ramach szkoleń
prowadzonych przez Ministerstwo Finansów (2007-2009).

Anna Ganczarska – doradca podatkowy (nr wpisu 11238), absolwentka Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Doradztwo
podatkowe i zarządzanie podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kompetencje
zawodowe zdobywała w jednej z czołowych firm konsultingowo-audytorskich, a następnie
w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawno-podatkową podmiotów
gospodarczych. W latach 2007 – 2010 pełniła rolę eksperta prawnego w Komisji Statutowej przy
Radzie Miejskiej Wrocławia. W Grupie Impel od października 2014 r.
Jako doradca podatkowy prowadziła kompleksowe audyty podatkowe, a także doradzała w procesach
optymalizacyjnych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami
podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W czerwcu 2015 r. ukończyła aplikację na biegłego
rewidenta.

Małgorzata Prigan – zastępca Głównego Księgowego, z wykształcenia ekonomistka. Pełnione dotychczas
funkcje zawodowe związane były z rachunkowością przedsiębiorstw. Pierwszą pracę podjęła w 1996
roku w American Retail Systems Sp. z o.o. jako osoba wprowadzająca dane do systemu księgowego.
Bardzo dobre przygotowanie zawodowe umożliwiło szybki awans zawodowy. W latach 2000 -2008
pełniła obowiązki głównej księgowej w rodzinnej firmie z branży pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Od września 2008 zatrudniona w Impel Business Solutions.

Małgorzata Prigan
Z-ca Głównego Księgowego
Impel Business Solutions

Katarzyna Kałuża - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, od 2001 roku zajmuje się obsługą prawną spółek kapitałowych i ich organów, spółek
osobowych prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
pracowała w firmach usługowych, w tym pierwszym w Polsce biurze informacji gospodarczej
i największej w kraju agencji pracy tymczasowej oraz firmach produkcyjnych, specjalizuje się w prawie
pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie spółek handlowych. Od 2013 r. związana z Grupą Impel.

Katarzyna Kałuża
Radca Prawny
Z-ca Dyrektora Biura Innowacji
i Ryzyka Impel Business Solutions

