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Warszawa, dnia 1 września 2017r.

Szanowni Państwo,
Zarząd

Główny

Stowarzyszenia

Notariuszy

Rzeczypospolitej

Polskiej

zaprasza

wszystkich

zainteresowanych na 5 godzinne szkolenie z zakresu:

„Notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce”.
Termin szkolenia: 21 października 2017 roku (godz. 10.30-15.00)
Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.
Zajęcia o charakterze seminaryjnym będą obejmowały zagadnienia związane z problemami, z jakimi
spotyka się notariusz jako podatnik i jako płatnik w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw
z zakresu prawa spółek handlowych oraz obrotu nieruchomościami.
Wykładowca: Stella Brzeszczyńska - radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa
podatkowego. Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym
m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie
nieruchomościami. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Prowadzi wykłady
z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników
w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE,
Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach
Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości.
Koszt szkolenia od osoby wynosi:
423,25 zł / 472,03 zł netto* (520,60 zł / 580,60 zł brutto*).
*Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających
składki członkowskie.
Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz lunch i napoje podczas przerw.
Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie
i przesłanie co najmniej na 5 dni przed szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz
znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy
uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:
1.W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć
zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
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2. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż
5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.
Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110
UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych
szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed
danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

