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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Powstały w 1996 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego Instytut Studiów
Podatkowych jest jednostką dydaktyczną, badawczą, doradczą i wydawniczą. Przedmiotem naszej
działalności są przede wszystkim podatki i prawo podatkowe, a także inne daniny publicznoprawne.

Dotychczas Instytut zorganizował kilkaset konferencji, kilka tysięcy seminariów, wydał ponad 250
tytułów książkowych w nakładach po kilka tysięcy egzemplarzy, sporządził kilka tysięcy opinii,
ekspertyz i opracowań. W naszych szkoleniach brało udział ponad 250 tys. Uczestników.
Jako jedna z pierwszych ﬁrm szkoleniowych zrealizowaliśmy w ramach EFS projekt pt. „Rozwój
pracowników ﬁrm w zakresie podatków i prawa podatkowego” w ramach, którego zostało
przeszkolonych prawie 10 tys. osób na terenie całego kraju.
W 2015 roku zorganizowaliśmy ponad 500 szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa
podatkowego, w których uczestniczyło ponad 12 tysięcy osób.
Od 20 lat kształcimy przyszłych doradców podatkowych. W naszym kursie brało udział ponad 3000
przyszłych doradców podatkowych.
Ponad 90% wykładowców, którzy prowadzą szkolenia Instytutu to nasi pracownicy:
doradcy podatkowi, radcowie prawni i biegli rewidenci. Dzięki pracy w Instytucie
uczestniczą w audytach podatkowych i rachunkowych dla największych przedsiębiorstw działających
na polskim rynku, opracowują opinie i ekspertyzy prawnopodatkowe, udzielają porad
prawnopodatkowych Klientom Instytutu. To wszystko daje im pełną wiedzę z zakresu praktycznego
zastosowania i funkcjonowania prawa podatkowego w Polsce.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
20161220111141609.pdf 20161220111159063.pdf 20161220111214221.pdf
20161220111229716.pdf 20161220111254063.pdf

Inne informacje
Mamy zaszczyt poinformować, że 2016 rok jest rokiem 20-lecia naszej działalności. W
tym okresie dołączyliśmy do grona największych ﬁrm doradczych, audytorskich, edukacyjnych i
wydawniczych w Polsce. W IX rankingu „Dziennika Gazeta Prawna” zostaliśmy uznani za
najskuteczniejszą ﬁrmę doradczą. Do grona naszych Kontrahentów należą największe ﬁrmy
działające na polskim rynku, jak i ﬁrmy małe i średnie, co uważamy za szczególnie ważną część
naszej działalności. Naszą dewizą jest profesjonalizm, rzetelność, jakość i sprawność świadczonych
usług.
Instytut jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 427K.
Jesteśmy również zarejestrowani w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
Instytut poza działalnością świadczy, jako podmiot doradczy, usługi w zakresie doradztwa
podatkowego, audytów podatkowych
oraz obsługi sporów podatkowych. Z naszych usług skorzystało dotychczas ponad 40 000
podmiotów.

