
Zapraszamy na Konferencję Instytutu Studiów Podatkowych: 

„Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym”
Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Studiów Podatkowych oraz Risk Partner Sp. z o.o. zapraszamy Państwa na konferencję z 
okazji 13-lecia istnienia na rynku unikatowego ubezpieczenia podatkowego Allianz Podatnik, która odbędzie się w 
dniu 10 maja 2018 r. w Katowicach.

Aby ułatwić Państwu zmierzenie się z restrykcyjną polityką podatkową w 2018 r., która zmienia całkowicie 
hierarchię problemów podatkowych i rodzi ryzyko odpowiedzialności karnej za rozliczenia podatkowe, Instytut 
Studiów Podatkowych zaprasza na Konferencję, podczas której scharakteryzujemy występujące zagrożenia dla 
zarządów firm. W oparciu o wieloletnie doświadczenie Instytutu we wdrażaniu procedur redukujących ryzyko 
odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej związanej z rozliczeniami VAT, pokażemy również najnowsze 
rozwiązania dotyczące sposobów ochrony członków zarządów i księgowych firm przed tymi ryzykami.
Uczestnicy zyskają:
–  Ekspercką wiedzę o najnowszych regulacjach podatkowych w 2018 r.
– Zalecenia praktyczne prof. Witolda Modzelewskiego – najbardziej znanego specjalisty podatkowego w Polsce,
– Wiedzę o przeciwdziałaniu konsekwencjom nieumyślnego uczestnictwa w karuzelach podatkowych w VAT
–  Informację o pakietach ochrony podatkowej w ramach unikatowego ubezpieczenia podatkowego Allianz Podatnik

Termin i miejsce konferencji: 10 maja 2018 r. Katowice, Hotel Diament, ul. Wita Stwosza 37

Program Konferencji:
 9:30-10:00 –  Rejestracja Uczestników – powitalna kawa
 10.00 –  Otwarcie konferencji – słowo wprowadzające
 10.15-11.30 –  Lipiec 2018: jak rozliczyć podatek VAT po wprowadzeniu split payment?– prof. dr hab. Witold 

Modzelewski
 11.30-12.00 –  Pakiet ochrony podatkowej – odpowiedź na rosnącą odpowiedzialność osobistą zarządzających 

– Magdalena Kiepurska i Tomasz Gaj – Grupa Risk Partner
 12.00-12.15 –  przerwa
 12.15-12.30 –  Redakcja przepisów aktów podatkowych, a stosowanie prawa podatkowego – prof. ALK, dr 

hab. Przemysław Polański – Wydawnictwo CH BECK
 12.30-13.30 –  Ryzyka karne i karnoskarbowe związane z nieświadomym uczestnictwem w karuzelach 

podatkowych VAT – Marcin Szymocha – Dyrektor Oddziału Śląskiego ISP
 13.30-13.45 –  Nowe wyzwania dla firm w związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu 

terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy – Paweł Jędrzejak, ekspert Kompleksowej Bazy 
INFORLEX

 13.45-14.00 –  Podsumowanie konferencji
 14.00-14.30 –  Lunch

Organizator:   Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie

Partnerzy Merytoryczni Konferencji:   Risk Partner, CH Beck, Infor PL S.A.

Patronat medialny:  Infor.pl, Doradztwo Podatkowe - Biuletyn ISP

Opłata konferencyjna:   99 zł + 23% VAT  od osoby (w ramach opłaty autorskie materiały i wydawnictwa Instytutu 
Studiów Podatkowych, przerwy kawowe i lunch w restauracji)

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy:  katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl 
do dnia 8 maja 2018 r. Wszelkie informacje na temat konferencji uzyskacie Państwo pod tel. 22 517 30 86


