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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA 
PODATKOWEGO PRZED WYMIAREM PODATKU 

 

TERMIN: 10 GRUDNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
IRENEUSZ KRAWCZYK − radca prawny,  od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii 

prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził  

ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor  ponad  100  publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych 

w tym komentarzy  do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. 

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. 
 

 
 

KOSZT: 400 zł* (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 350 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%) 
 

 

 

 

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie  kompleksowej i praktycznej  wiedzy, na temat prowadzenia 

postępowań w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji 

wymiarowej. W szkoleniu zostanie wykorzystana  praktyczna wiedza dotyczącą zabezpieczania 

zobowiązania podatkowego. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowany schemat postępowania 

pozwalającego na prowadzenie tego typu postępowań w sposób sprawny i efektywny.  

W trakcie szkolenia zostaną omówione  najczęściej spotykane problemy praktyczne ze stosowaniem 

przepisów dotyczących  zabezpieczenia zobowiązania podatkowego wraz z zaproponowaniem ich 

skutecznego rozwiązania.  

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA 
ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.  
 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ WZORY ROZSTRZYGNIĘĆ  PRZYDATNYCH W 
PROWADZENIU SPRAW DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZANIA 
PODATKOWEGO.  
 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Miejsce zabezpieczeń w obsłudze zobowiązań podatkowych  
−−−− W jaki sposób złożoność procesu obsługi zobowiązań wpływa na zabezpieczenia? 

−−−− Jaka jest specyfika zabezpieczeń na poszczególnych etapach obsługi zobowiązań? 

−−−− Jakie znaczenie mają zabezpieczenia z perspektywy całokształtu realizacji zobowiązań? 

−−−− Czy dokonanie zabezpieczenia to prawo czy obowiązek organu? 
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−−−− Na czym polega dwuetapowość zabezpieczenia: ordynacja i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji?   

−−−− Kto (jaka komórka organizacyjna) powinien podjąć decyzję w sprawie „kameralnego” zbierania 

danych do wydania decyzji o zabezpieczeniu? 

−−−− Jakie są ryzyka w przypadku dokonania zabezpieczenia i jakie w przypadku braku zabezpieczenia?   

−−−− Jaka jest praktyka państwowych  organów podatkowych w przypadku  dokonywania  

zabezpieczenia?   

II. Przesłanki zabezpieczenia  
−−−− Co oznacza pojęcie „obawy niewykonania zobowiązania”? 

−−−− Kiedy niewykonywanie zobowiązań podatkowych ma charakter trwały? 

−−−− W jaki sposób ujawniać zbywanie majątku? 

−−−− Kiedy zbywanie majątku może utrudnić lub udaremnić przyszłą egzekucję ? 

−−−− Czy kapitał zakładowy spółki to jej majątek?  

−−−− Jakie są inne przesłanki dokonywania zabezpieczeń? 

III. Klasyfikacja zabezpieczeń  
−−−− Jaki jest sens zabezpieczania zobowiązań, które już teraz są lub mogą być dochodzone w postępowaniu 

egzekucyjnym (należności wymagalne)? 

−−−− Kiedy należy dokonać zabezpieczenia przed terminem płatności (niewymagalnych)? 

−−−− Kiedy należy dokonać zabezpieczenia przed ustaleniem lub określeniem zobowiązania? 

−−−− Czy można dokonać zabezpieczenia, gdy nie jest  jeszcze znana wysokość należności? 

−−−− Kiedy najczęściej urzędy skarbowe dokonują zabezpieczeń?  

IV. Rozpoznawanie potrzeby zabezpieczenia  
−−−− W jaki sposób rozpoznać potrzebę zabezpieczenia w ramach czynności sprawdzających, postępowania 

podatkowego, kontroli podatkowej? 

−−−− Jaki powinien być efektywny obieg informacji w organie podatkowym aby nie „przeoczyć” potrzeby 

zabezpieczenia ? 

−−−− W jaki sposób rozpoznać potrzebę zabezpieczenia w ramach dochodzenia należności? 

−−−− Skąd brać informację o przesłankach zabezpieczenia? 

−−−− W jaki sposób „wykorzystać” państwowe organy podatkowe do uzyskania informacji o sytuacji 

podatnika?  

V. Specyfika postępowania podatkowego w sprawie zabezpieczenia  
−−−− W jaki sposób przeprowadzić postępowanie w sprawie zabezpieczenia? 

−−−− Jaki jest związek postępowania wymiarowego z postępowaniem w sprawie zabezpieczenia? 

−−−− Jakie są znaczące różnice pomiędzy postępowaniem  wymiarowym a postępowaniem 

zabezpieczającym? 

−−−− Jakie rygory postępowania podatkowego nie obowiązują w postępowaniu o zabezpieczeniu? 

−−−− Jaka komórka organizacyjna powinna prowadzić postępowanie zabezpieczające i kogo informować o 

wynikach tego postępowania? 

−−−− Czy specyfika postępowania zabezpieczającego utrudnia czy ułatwia dokonanie zabezpieczenia?  

−−−− Postępowanie w sprawie zabezpieczenia jako postępowanie autonomiczne (prowadzone przez referat 

kontroli oraz zabezpieczeń)? 

VI. Decyzja o zabezpieczeniu  
−−−− W jaki sposób decyzja wymiarowa związana jest z decyzją o zabezpieczeniu? 

−−−− W jaki sposób oszacować przewidywaną kwotę podatku  i odsetek na potrzeby decyzji o 

zabezpieczeniu? 

−−−− Oszacowanie podstawy opodatkowania w przypadku braku deklaracji (ŁR). 

−−−− Z jakich elementów składa się decyzja zabezpieczająca? 

−−−− W jaki sposób uzasadnić dokonanie zabezpieczenia w decyzji? 
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−−−− W którym momencie decyzja o zabezpieczeniu jest wykonalna i czy złożenie odwołania wpływa na 

bieg zabezpieczenia?  

−−−− Przerwy w naliczaniu odsetek za zwłokę a określenie wysokości odsetek w decyzji o zabezpieczeniu? 

−−−− Doręczenie decyzji o zabezpieczeniu.  

VII. Znaczenie decyzji o zabezpieczeniu  
−−−− Jaki jest wpływ zabezpieczenia na bieg terminu przedawnienia? 

−−−− Jaki w praktyce jest sens wydawania decyzji o zabezpieczeniu w procesie dochodzenia należności? 

−−−− Kiedy wygasa decyzja o zabezpieczeniu  i jakie są tego skutki? 

−−−− Czy odwołanie od decyzji i skarga do WSA  wpływa na wykonanie decyzji o zabezpieczeniu? 

VIII. Dobrowolne wykonanie decyzji o zabezpieczeniu  
−−−− Kiedy zastosowanie ma dobrowolne wykonanie zabezpieczenia? 

−−−− Jakie są formy dobrowolnego zabezpieczenia? 

−−−− Na czym polega „nadużycie” dobrowolnego zabezpieczenia? 

−−−− W jaki sposób procesowy rozstrzygać o dobrowolnym zabezpieczeniu? 

−−−− Jaka komórka organizacyjna powinna zajmować się sprawą zabezpieczenia dobrowolnego i kogo 

informować o rozstrzygnięciu w sprawie dobrowolnego zabezpieczenia?    

IX. Przymusowe wykonanie decyzji o zabezpieczeniu  
−−−− Jaką funkcję pełni zarządzenie zabezpieczenia? 

−−−− Jak wypełnić zarządzenie zabezpieczenia? 

−−−− W jaki sposób przekazać zarządzenie zabezpieczenia do urzędu skarbowego ? 

−−−− Jakie są formy wykonania zabezpieczenia? 

−−−− Jak w praktyce sprawnie doprowadzić do wykonania decyzji o zabezpieczeniu? 

−−−− Jakie podmioty wykonują przymusowo decyzję o zabezpieczeniu i komu należy przekazać informację 

o zabezpieczeniu przymusowym? 

−−−− Czy zabezpieczenie przymusowe to jednorazowa czynność czy też proces ciągły; kto powinien 

nadzorować zabezpieczenie przymusowe?  

−−−− Jakie znaczenie ma prawidłowa współpraca z urzędem skarbowym z zakresie realizacji zabezpieczenia 

przymusowego?  

X. Skargi   
−−−− Jakie są środki zaskarżenia związane z zabezpieczeniem? 

−−−− Jaka jest specyfika zaskarżania decyzji o zabezpieczeniu? 

−−−− Jaki wpływ na zabezpieczenie ma skarga na decyzję wymiarową? 

−−−− Jaki wpływ na zabezpieczenie ma uchylenie decyzji wymiarowej? 

−−−− Kto rozpoznaje zarzuty w sprawie postępowania zabezpieczającego? 

−−−− W jaki sposób środki zaskarżenia wpływają na przebieg postępowania zabezpieczającego? 

XI. Koszty postępowania zabezpieczającego   
−−−− Kogo obciążają koszty postępowania zabezpieczającego? 

−−−− Czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego (po postępowaniu zabezpieczającym) wpływa na 

obciążanie kosztami postępowania egzekucyjnego? 

−−−− Czy podatnik może obciążyć gminę odpowiedzialności finansową w przypadku gdy decyzja o 

zabezpieczeniu została uchylona? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 9 grudnia 2021 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:  

10 GRUDNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT W □ 2021 R./W □ STYCZNIU 2022 R.  

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: 


