Strzelce Opolskie, dnia 11 czerwca 2015L
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Urząd Skarbowy
w Strzelcach Opolskich

ZAPROSZENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach
Opolskich
zaprasza
na spotkanie
informacyjne
dotyczące
kierunków
zmian
w
administracji
podatkowej
związanych
z
ochroną
legalnej
działalności
gospodarczej, wsparciem podatników
prawidłowo
wypełniających
obowiązki
podatkowe
i ograniczeniem unikania opodatkowania.
Tematem
spotkania
będzie
również
podatkowa - jak nie dać się wkręcić ...

karuzela

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. o godzinie
10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Opolskiej 13 (parter - sala konferencyjna).
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego
uczestnictwa w spotkaniu oraz ewentualnych pytań i zagadnień
związanych z tematem spotkania do dnia 26 czerwca 2015r. pod
numerem telefonu 077-461-35-12wew. 340 lub 343, faxem: wew.
316 lub pocztą elektroniczną: Karina.Galica@op.mofnet.gov.pl.
Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
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spotkania:

1) Przywitanie uczestników szkolenia.
2) Kierunki

zmian z administracji

podatkowej

-

ochrona

legalnej

działalności gospodarczej:
- podstawowe

zadania urzędu skarbowego,

- zmiana podejścia administracji do realizacji zadań.
3) Wsparcie w prawidłowości

rozliczeń podatkowych

i ograniczenia

unikania opodatkowania:
- kontrola podatkowa w urzędach skarbowych - stan dotychczasowy,
- model reakcji urzędu w zależności od sytuacji,
- podstawowe założenia systemu weryfikacji,
- realizacja założeń dla kontroli urzędów skarbowych.
4) Konsolidacja

procesów pomocniczych w administracji

podatkowej:

- cele konsolidacji procesów pomocniczych,
- istota konsolidacji procesów pomocniczych,
- korzyści zmian organizacyjnych

w urzędach

skarbowych

i izbach

skarbowych.
5) Centrum Kompetencyjne

Spraw Wierzycielskich:

- cele strategiczne Administracji
- standaryzacja
- Centrum

Podatkowej w kontaktach z klientem,

organizacji pracy,

Kompetencyjne

Spraw Wierzycielskich

czynności w ramach "miękkiej egzekucji".
6) Karuzela podatkowa - jak nie dać się wkręcić ...
7) Odpowiedzi na pytania oraz dyskusja.
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- podejmowanie

