FORMULARZ REJESTRACYJNY CZŁONKA RADY PODATKOWEJ KONFEDERACJI LEWIATAN
Formularz rejestracyjny ma dwie wersje.
Wersja A - stosuje się w przypadku gdy członek Rady jest upoważniony do działania w Radzie przez podmiot, który go
zatrudnia.
Wersja B - stosuje się w przypadku gdy członek Rady jest upoważniony do działania w Radzie przez podmiot, który nie jest
jego pracodawcą (stosuje się do doradców zewnętrznych, osób zatrudnionych w innych spółkach grupy kapitałowej, osób
reprezentujących związki pracodawców - jeżeli nie są w nich zatrudnione itp).
Proszę wybrać właściwy formularz. Osoby samozatrudnione, świadczące w sposób stały usługi dla podmiotu upoważniającego
wybierają co do zasady Formularz Wersja A.

WERSJA B - PODMIOT UPOWAŻNIAJĄCY NIE JEST MIEJSCEM ZATRUDNIENIA CZŁONKA RADY PODATKOWEJ

DANE PODSTAWOWE
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Niniejszym oświadczam, że zostałem upoważniony do działania w Radzie Podatkowej
przez:
……………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/zwanym dalej Podmiotem Upoważniającym.

Uwaga: Podmiot Upoważniający to członek Konfederacji Lewiatan (bezpośredni lub pośredni). Może to być
przedsiębiorca, pracodawca, związek pracodawców lub federacja. Proszę podać pełną nazwę.

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKA RADY
Specjalizacja/zakres obowiązków:
proszę wskazać jedną właściwą odpowiedź
❑
❑
❑
❑
❑
❑

PODATKI
PRAWO
KSIĘGOWOŚĆ
FINANSE
LOBBING
INNE
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Proszę wybrać jedno pole, które najbardziej charakteryzuje Pani/Pana relacje z
Podmiotem Upoważniającym
❑ Jestem doradcą zewnętrznym Podmiotu Upoważniającego
❑ Jestem zatrudniony w podmiocie powiązanym kapitałowo z Podmiotem
Upoważniającym
❑ Jestem upoważniony przez związek (federację) pracodawców - lecz nie jestem w nim
zatrudniony
❑ Inne………………………………………………………

Nazwa funkcji w Podmiocie Upoważniającym lub szczegółowe określenie relacji z
Podmiotem Upoważniającym:
……………………………………………………………………………………………………………………
np. doradca prawny, dyrektor w spółce powiązanej, członek zarządu związku pracodawców itd

Uprawnienia zawodowe:
proszę wskazać właściwą odpowiedź (można zaznaczyć więcej niż jedną)
❑
❑
❑
❑
❑

doradca podatkowy
radca prawny
adwokat
biegły rewident
inne/brak

Branża (główny przedmiot działalności) Podmiotu Upoważniającego (sugerowane podanie
PKD):
…………………………………………………………………………………………………………………… PKD ………………………………………
W przypadku gdy Podmiotem Upoważniającym jest przedsiębiorca należy wpisać PKD przedsiębiorcy.
W przypadku gdy Podmiotem Upoważniającym jest związek (federacja) regionalna proszę wpisać: symbol PKD 94.1
(działalność organizacji komercyjnych, pracodawców…);
w przypadku gdy Podmiotem Upoważniającym jest związek (federacja) branżowa proszę wpisać branżę w której działają
członkowie związku (federacji).

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZATRUDNIENIA/DANE KONTAKTOWE
Pełna nazwa podmiotu, w którym jestem zatrudniony/wykonuje zawód:
……………………………………………………………………………………………………………………

* w przypadku osób samozatrudnionych proszę podać nazwę podmiotu dla którego członek Rady w sposób stały świadczy usługi

Nazwa funkcji/stanowiska:

……………………………………………………………………………………………………………………

ADRES MIEJSCA ZATRUDNIENIA
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Ulica, nr budynku/nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Województwo

Telefon kontaktowy członka Rady

Wielkość przedsiębiorstwa
❑ mikro
❑ mały
❑ średni
❑ duży
❑ podmiot nie będący przedsiębiorcą
Dotyczy miejsca zatrudniania a nie Podmiotu Upoważniającego

DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRACY W RADZIE PODATKOWEJ

Preferowana grupa/zespół:
❑ Grupa PP (Polityki Podatkowej) - obejmuje także zagadnienia dotyczącego ogólnego prawa
podatkowego oraz zagadnienia nie objęte zakresem innych Grup/Zespołów
❑ Grupa Akcyzowa
❑ Grupa CIT/PIT
❑ Grupa VAT
❑ Zespół ds. Podatku od Nieruchomości
❑ Zespół ds. Ulg Innowacyjnych
Zagadnienia, w zakresie których nie są zorganizowane obecnie żadne zespoły/grupy, ale które
mogą być aktywowane lub reaktywowane o ile taka będzie wola członków:
❑Opodatkowanie Instytucji Finansowych
❑ Opodatkowanie międzynarodowe
❑ Podatek węglowodorowy
❑ Ceny transferowe
❑ Prawo podatkowe UE
❑ Prawo celne
❑ Opodatkowanie MŚP
❑ Monitoring orzecznictwa
❑ System podatkowy
❑ Inne (jakie:……………………..)
Można zaznaczyć więcej niż jedną grupę/zespół
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Jeżeli życzy Pani/Pan aby inne osoby związane z Pomiotem Upoważniającym były
informowane o pracach Rady Podatkowej - proszę wpisać ich adresy e-mail:

NAZWA CZŁONKA KONFEDERACJI LEWIATAN
W zależności od formy zrzeszenia sie w Konfederacji Lewiatan: może być to nazwa przedsiębiorcy/pracodawcy albo
związku (federacji) pracodawców.
Jeżeli Pani/Pan nie ma pewności co do formy członkostwa Podmiotu Upoważniającego w Konfederacji Lewiatan proszę
zostawić rubrykę niewypełnioną.

Uwagi, komentarze, dodatkowe informacje:

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zostałem upoważniony do działania w Radzie Podatkowej przez
"Podmiot Upoważniający" wskazany w niniejszym kwestionariuszu.
❑

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia prac Rady Podatkowej zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
❑

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Konfederacji Lewiatan, zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
❑

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Zasady Działania Rady Podatkowej oraz
inne dokumenty korporacyjne opublikowane na stronie www.radapodatkowa.pl (http://
www.radapodatkowa.pl/pl/Zasady-Dzialania-Rady-Podatkowej)
❑

PODPIS I DATA
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