Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP) oraz Urząd Miasta Poznania mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie
pt. „Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT na przykładzie obrotu karuzelowego –
zagadnienia procesowe”.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych, w szczególności
zaś – pełnomocników procesowych reprezentujących przedsiębiorców przed organami podatkowymi
w sprawach z zakresu podatku VAT.
Celem szkolenia jest omówienie sytuacji procesowej przedsiębiorcy odnośnie ryzyka wynikającego
z konstrukcji podatku VAT.
Szkolenie ma charakter praktyczny i dotyczy postępowań, jakie prowadzone są przez organ podatkowy
w przypadku „ujawnienia” karuzeli podatkowej. Uczestnicy dowiedzą się jakie cele możliwe są
do osiągnięcia przez pełnomocnika, a jakie pozostają poza jego zasięgiem.
Podczas szkolenia poruszone zostaną charakterystyczne problemy pojawiające się w toku postępowania
zabezpieczającego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii incydentalnych takich jak
problematyka zwrotu różnicy w podatku VAT, przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania
podatkowego, sposoby przypisywania odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej przedsiębiorcom,
czy też omówienie praktykowanych przez organy metod takiego prowadzenia postępowania dowodowego,
które wykazać ma z góry założone tezy.
Szkolenie poprowadzi Bartosz Siemak – adwokat, specjalizujący się w prawie podatkowym oraz karnym
skarbowym. Posiada praktyczne doświadczenia wyniesione z pracy w charakterze oskarżyciela
skarbowego, a obecnie z praktyki adwokackiej, której głównym elementem jest reprezentowanie
przedsiębiorców w charakterze pełnomocnika i obrońcy przed organami podatkowymi, organami ścigania
oraz sądami administracyjnymi.
Szkolenie odbędzie się 26 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Poznania
w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)
w Poznaniu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.
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p.pinkowska@pfp.com.pl.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania
się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.
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Zapraszamy serdecznie!

Program szkolenia

„Ryzyko podatkowe przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT na przykładzie obrotu
karuzelowego – zagadnienia procesowe”
Temat zajęć

Godzina
09.00 – 09.15
9.15– 10.30

10.30 – 10.45
10.45– 12.15

12.15 – 12.30
12.30 – 14.15

14.15 – 14.30
14.30 – 16.00

Powitanie uczestników i wprowadzenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Przerwa
11. Schemat wyłudzeń – karuzela w teorii i praktyce
12. Odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego – podmiot nieistniejący a pusta
faktura
13. Pusta faktura – pojęcie i katastrofalne skutki jego niezrozumienia
14. Dochowanie aktów dobrej wiary jako przesłanka braku odpowiedzialności podatkowej
15. Faktura wystawiona przez podmiot nieuprawniony do jej wystawienia
16. Problem fałszowania pustych faktur – odpowiedzialność podatkowa
17. Problem firmanctwa
18. Wewnątrzwspólnotowe nabycia
19. Podatek od pustej faktury – art. 108 ust. 1 u.p.t.u.
20. Dostawy wewnątrzwspólnotowe i wewnątrzwspólnotowe dostawy łańcuchowe – problem
opodatkowania dostawy stawką krajową
21. Podsumowanie – uwagi praktyczne
22. Przerwa
23. Etapy postępowania dowodowego – charakterystyczne naruszenia przepisów prawa
procesowego
24. Wniosek dowodowy strony i odmowa jego uwzględnienia
25. Ciężar dowodu a nieograniczony obowiązek dowodowy
26. Badanie ksiąg podatkowych – szczególna instytucja postępowania podatkowego
27. Dokument urzędowy jako dowód szczególny
28. Charakterystyczne środki dowodowe i argumenty organu w postępowaniu karuzelowym
29. Przerwa
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

16.00
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Uwagi ogólne na temat postępowań karuzelowych
Postępowanie zabezpieczające jurysdykcyjne
Postępowanie zabezpieczające wykonawcze
Rygor natychmiastowej wykonalności
Blokada rachunku bankowego
Przedłużenie terminu zwrotu VAT - postawy materialnoprawne i faktyczne
Przedłużenie terminu wczoraj i dziś
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu a bezczynność organu
Charakterystyczne błędy organu

Specyfika postępowania karnego skarbowego
Zakres podmiotowy postępowania karnego skarbowego
Relacje między postępowaniem karnym skarbowym a postępowaniem podatkowym
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a przedawnienie karalności czynu
zabronionego (art. 70 § 6 pkt 1 o.p.)
Ogłoszenie przedstawionych zarzutów – czyli co, komu, za co i jak?
Oszustwo a narażenie na nienależny zwrot VAT – sygnalizacja problemu zbiegu
idealnego i jego praktycznych konsekwencji
Zatrzymanie rzeczy w postępowaniu karnym-skarbowym – przedmiot opodatkowania a
przedmiot wykorzystany do popełnienia przestępstwa, „wytwarzaniu” dowodów w
postępowaniu karnym-skarbowym
Klika uwag o obronie w sprawach karnych skarbowych

Zakończenie szkolenia

