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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
 KONTROLA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH,  

CZYLI KONKRETNIEJ SIĘ NIE DA.  
JAK UZYSKAĆ ZNACZNE KWOTY Z KONTROLI PODATKOWEJ  

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI? 
 
TERMIN: 1 CZERWCA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
PROWADZĄCY: 
ŁUKASZ ROGOWSKI – doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk 

posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu 

opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych. 

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA W FORMIE CZATU BĘDZIE UDZIELAŁ: 
DR HAB. RAFAŁ DOWGIER, PROF. UWB – profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w problematyce podatków i opłat 

lokalnych; autor kilkudziesięciu opracowań z tego zakresu, redaktor naczelny „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów 

Samorządowych”. 
 
 

KOSZT: 440 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat w wersji elektronicznej wydawany na życzenie) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 390 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dotyczących prowadzenia efektywnej kontroli 

podatkowej. Czyli takiej, która przy możliwie niskim nakładzie pracy pozwala uzyskać bardzo duże kwoty z podatku 

od nieruchomości.   

Szkolenie ma formę pytań i odpowiedzi dostosowanych do potrzeb praktyki. Prowadzący przygotowali: 

opisy, wyjaśnienia, przykłady, zdjęcia, schematy − pozwalające doskonale zobrazować najlepsze metody 

pozyskiwania dodatkowych środków z kontroli podatkowej.  

 

Omawiane na szkoleniu problemy uwzględniają nie tylko wymogi związane z przepisami prawa, ale przede 

wszystkim: „kontrolne know how” wypracowane w praktyce w celu zapewnienia maksymalnego wzrostu 

przychodów do budżetu gminy. 
Dzięki nowatorskiemu podejściu do kontroli na udziale w szkoleniu skorzystają zarówno doświadczeni jak i 

początkując pracownicy gminnych organów podatkowych. 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wybrane wzory pism przydatnych przy realizacji kontroli podatkowej 
m.in.: 

−−−− protokół z oględzin,  
−−−− protokół z kontroli, 
−−−− ustosunkowanie się do zastrzeżeń do protokołu kontroli. 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 

 
1. Kiedy opłaca się uruchamiać kontrole podatkowe, a kiedy jest to strata czasu? 

2. W jakich sytuacjach kontrola to jedyny wybór? 

3. Jak przeprowadzić analizę ryzyka gwarantującą duże korzyści z kontroli? 

4. Gdzie szukać informacji na potrzeby analizy ryzyka? 

5. Jak udokumentować wyniki analizy ryzyka? 
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6. W jaki sposób poszukiwać niezgłoszonych organowi urządzeń budowlanych? 

7. Na jakie niezgłoszone budowle najczęściej można natrafić w trakcie kontroli? 

8. Dlaczego podatnicy notorycznie nie zgłaszają lub zaniżają wartość urządzeń budowlanych? 

9. W jaki sposób weryfikować wartość rynkową urządzeń budowlanych? 

10. Dlaczego warto zajmować się budowlami? 

11. Dlaczego ogromna ilość budowli nigdy nie zostaje zgłoszona? 

12. Jak zrozumieć mechanizm niezgłaszania budowli i wykorzystać to do sprawnego zwiększania 
dochodu gminy? 

13. W jaki sposób wykorzystywać zdobyte informacje w prowadzeniu kolejnych kontroli? 

14. Czy w trakcie kontroli kontrolującym może towarzyszyć biegły w celu udzielania wiadomości 

specjalnych?  

15. Jaki związek ze zwrotami nadpłat ma kontrola podatkowa? 

16. W jaki sposób przygotować się do sprawnego przeprowadzenia kontroli? 

17. W jaki sposób badać dokumentację księgową? 

18. Jak wygląda struktura ewidencji środków trwałych? 

19. Jak sprawnie analizować ewidencję środków trwałych w trakcie kontroli? 

20. Jak przygotować się do sprawnej analizy dokumentacji  księgowej? 

21. W jaki sposób czytać ewidencję środków trwałych na potrzeby kontroli związanej z budowlami? 

22. Jakie znaczenie ma ewidencja środków trwałych w kontroli dotyczącej budynków? 

23. Czy można zakwestionować wartości budowli wskazane w ewidencji środków trwałych? 

24. Jakie znacznie w efektywnej kontroli ma  klasyfikacja środków trwałych? 

25. W jaki sposób przeprowadzić oględziny? 

26. Dlaczego same oględziny to za mało, żeby ujawnić i zniwelować nieprawidłowości w pełnym zakresie? 

27. Jakie znaczenie w kontroli mają wyjaśnienia kontrolowanego i jego pracowników? 

28. Jaka jest rola pracowników kontrolowanego w kontroli podatkowej? 

29. W jaki sposób organizować pozyskiwanie informacji z wyjaśnień? 

30. Jakie znaczenie w kontroli ma dokumentacja budowlana? 

31. W jaki sposób organizować pomiary powierzchni użytkowej budynków? 

32. W jaki sposób jednocześnie kontrolować powierzchnię użytkową budynków oraz budowle? 

33. Co przynosi największe korzyści: kontrola budynków, urządzeń budowlanych, powierzchni użytkowej?  

34. Co zrobić w przypadku, gdy wyniki pomiarów nie zgadzają się z dokumentacją budowlaną? 

35. Jakich dokumentów i kiedy żądać do okazania? 

36. Jak skoordynować prowadzenie różnego rodzaju czynności kontrolnych? 

37. Jak prowadzić kontrolę, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo złożenia korekty deklaracji? 

38. Jak przygotować protokół kontroli? 

39. Jak udokumentować poszczególne czynności podejmowane w ramach procesu kontroli? 

40. Czy czynności kontrolne mogą być podejmowane w siedzibie organu? 

41. Jak obliczyć termin zakończenia kontroli? 

42. Jak przeprowadzić kontrole wobec podatnika z innej gminy? 

43. Jakie uprawnienia posiadają kontrolujący? 

44. Jakie obowiązki ciążą na kontrolowanych? 

45. Jak egzekwować uprawnienia kontrolne? 

46. Jak uzyskać dostęp do nieruchomości? 

47. Kiedy kontrolujących może wspierać straż miejska lub policja? 

48. W jaki sposób zorganizować i wykorzystać asystę policji? 

49. Czy obecność kontrolowanego w trakcie czynności kontrolnych jest niezbędna? 

50. Co rozbić, gdy kontrolowany uniemożliwia prowadzenie czynności kontrolnych? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 31 maja 2022 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

1 CZERWCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE – KONTROLA PODATKOWA 
PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ  

NA ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

 

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

RAZEM: 


