Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zasady naliczania oraz rola opłaty
skarbowej w postępowaniu
administracyjnym.
Lublin, 24.04.2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zakres przedmiotowy ustawy.
Dokumenty oraz czynności podlegające opłacie
skarbowej.
Charakter prawny opłaty skarbowej.
Przedmiotowe wyłączenia spod opłaty skarbowej.
Podmiotowe wyłącznie z opłaty skarbowej.
Zwolnienia z opłaty skarbowej.
Art. 3 i art. 3a ustawy o opłacie skarbowej.
Obowiązek podatkowy w ramach opłaty skarbowej.
Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.
Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty skarbowej.
Wysokość stawek opłaty skarbowej.
Sposoby zapłaty opłaty skarbowej.
Instytucja zwrotu opłaty skarbowej. Przesłanki, zasady.
Właściwość organów w sprawach dotyczących opłaty
skarbowej.
Opłata skarbowa w postępowaniu administracyjnym.
Rola opłaty skarbowej w postępowaniu
administracyjnym i wpływ na jego bieg.
Opłata skarbowa a koszty postępowań
administracyjnych.
Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Adresaci
Pracownicy
urzędów
administracji
publicznej,
urzędy
gmin/miast skarbnicy,
dyrektorzy
wydziałów
podatkowych,
urzędy stanu
cywilnego,
wydziały
architektury,
wydziały
komunikacji,
urzędy
marszałkowskie,
urząd
wojewódzki,
inspektoraty
nadzoru
budowlanego,
powiatowe
urzędy pracy.

Wykładowca – Anna Kornecka

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze
Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium
Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także
organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie
kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej”. Od
2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie.
Doświadczony
wykładowca
z
zakresu
prawa
i postępowania administracyjnego, prawa autorskiego, prawa
reklamy, ochrony danych osobowych.

Patrycja Rożek
Tel./Fax 81 745 06 00
e-mail: p.rozek@fundacjapan.lublin.pl

Termin
24 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie
(boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury
wystawionej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
p.rozek@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 20 kwietnia 2018 r.
Ważne są tylko zgłoszenia potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez
pracownika Fundacji!
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu
administracyjnym.
Lublin, 24.04.2018 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

DANE DO FAKTURY:
NAZWA INSTYTUCJI:
ADRES:
NIP:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji
zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o ofercie szkoleniowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany
przez Fundację Polskiej Akademii Nauk o prawie wglądu i aktualizacji powyższych danych osobowych.
✓

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

U W A G A !!!
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
p.rozek@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej trzy dni przed terminem szkolenia w przypadku nie przybycia
uczestnika na szkolenie będzie skutkowało obciążeniem Państwa opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00
email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

