
 

 

 
 

Profesjonalizm – Kwalifikacje – Licencja – Odpowiedzialność 
 

 

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy 

Dowody w postępowaniu podatkowym.  

Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów. 

 

IV edycja 
 

Serdecznie zapraszamy na cykl seminariów pt.: „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem 

biznesowym przedsiębiorcy. Dowody w postępowaniu podatkowym. Dowody w postępowaniu 

podatkowym. Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów.“, który odbędzie się w październiku 

br. w następujących miastach:   

 

Gdańsk – 3.10.2013 r.  

Warszawa – 4.10.2013 r.  

Lublin – 8.10.2013 r.  

Zielona Góra – 22.10.2013 r.  

Katowice – 23.10.2013 r.  

 

Nadchodzący cykl seminariów będzie w całości poświęcony zagadnieniom związanym z budowaniem 

wiedzy i kwalifikacji doradcy podatkowego w zakresie procedury podatkowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki dowodowej oraz zagadnień związanych z kontrolą i postępowaniem 

podatkowym dotyczącym dochodów nieujawnionych. 

 

Znajomość prawa procesowego z jednej strony często decyduje o kwalifikacjach i profesjonalizmie 

doradcy a z drugiej wygląda na to, że będzie go wyróżniać na tle innych podmiotów wykonujących 

czynności doradztwa podatkowego. Celem seminariów jest podnoszenie kwalifikacji doradców 

podatkowych w najbardziej kontrowersyjnych obszarach, takich jak dowody podatkowe oraz 

nieujawnione źródła przychodów. 

 

Prelegent:  

Dr Dariusz Strzelec  

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie 

podatkowym. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce 

(IFA). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego  

V kadencji. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa 

podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy 

podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników. 

 

Wystąpienia będą miały charakter praktyczny i wzorem  poprzednich edycji będzie czas i miejsce na 

wspólną wymianę poglądów, dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi obecnymi doradcami 

podatkowymi jak i z prowadzącym. 

 

Udział w seminarium umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę 

Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin. 

 

 

 

 



 
 

Koszt udziału w jednym seminarium: 99 zł netto + 23% VAT 

 

Pełny opis i program seminariów, warunki uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny dostępne na: 

www.konferencja.ABC.com.pl/konferencjadp/ 
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