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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH  

OD TRUDNYCH DŁUŻNIKÓW. OPODATKOWANIE 
NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE 
PRAWNYM. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH 

 ZA ZOBOWIĄZANIA PODATNIKA 
 

TERMIN: 13 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
ANETA SZAFAŁOWICZ – radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego. Były 

pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania. 

BARTOSZ KAŹMIERCZAK – radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji 

administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista 

w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania. 

 
 

KOSZT: 400 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat w wersji elektronicznej wydawany 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%) 
 

 

 

 

W trakcie szkolenia za pośrednictwem live chatu będzie można zadawać pytania związane z 
omawianymi problemami.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zapis chatu oraz wybrane wzory pism: 

−−−− wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości; 

−−−− zgłoszenie wierzytelności; 

−−−− wniosek o ustanowienie kuratora; 

−−−− wniosek o wpis hipoteki przymusowej; 

−−−− wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku; 

−−−− wzór decyzji o zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy; 

−−−− wzór decyzji o zakresie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej; 

−−−− zawiadomienie sądu o zmianie właściciela nieruchomości. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

I. Egzekucja z nieruchomości należących do tzw. trudnych dłużników: 

−−−− jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości; 

−−−− jak prawidłowo wypełnić tytuł wykonawczy do wniosku o wszczęcie egzekucji z 

nieruchomości; 

−−−− koszty ponoszone w związku z wszczęciem egzekucji z nieruchomości; 
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−−−− prawno-podatkowe skutki wszczęcia egzekucji z nieruchomości, przerwanie biegu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych; 

−−−− w jaki sposób monitorować egzekucję z nieruchomości; 

−−−− prawno-podatkowe skutki sprzedaży licytacyjnej nieruchomości; 

−−−− jakie skutki ma uprawomocnienie się planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. 

II. Upadłość dłużnika: 

−−−− postępowanie egzekucyjne a upadłość/restrukturyzacja. Czy można dochodzić w postępowaniu 

egzekucyjnym zaległości, które powstały po otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego/upadłościowego? 

−−−− zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości – termin, forma obowiązek, zgłaszanie po 

terminie ustawowym, zaskarżanie listy wierzytelności; 

−−−− zgłaszanie wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych prowadzonych za granicą; 

−−−− podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych 

rzeczowo; 

−−−− skutki podatkowe i księgowe ogłoszenia upadłości dla zobowiązań w masie upadłości oraz 

bieżących (odsetki, bieżący podatek, rozliczanie wpłat); 

−−−− skutki podatkowe i księgowe wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla zobowiązań w 

masie upadłości oraz bieżących; 

−−−− postępowanie podatkowe z udziałem podatnika w upadłości oraz podatnika w restrukturyzacji; 

−−−− stawki podatku od nieruchomości wobec podatnika w upadłości – zasady, kontrowersje; 

−−−− przedawnienie zobowiązań upadłego (różne reżimy prawne, przykłady); 

−−−− Krajowy Rejestr Zadłużonych. 

III. Ustanowienie kuratora: 

−−−− kurator ustanowiony dla osoby niezdolnej do czynności prawnych i dla osoby nieobecnej 

(dla osoby fizycznej) − podstawa prawna, wniosek, koszty ustanowienia kuratora; 

−−−− kurator dla osoby prawnej (gdy spółka nie posiada organów); 

−−−− czy we wniosku o ustanowienie kuratora trzeba wskazać kandydata na kuratora. 

IV. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych: 

−−−− hipoteka na nieruchomościach podatnika; 

−−−− wniosek o wpis hipoteki – zakres i podstawy wniosku; 

−−−− zezwolenie na wykreślenie hipoteki; 

−−−− zastaw skarbowy na ruchomościach; 

−−−− wniosek o ustanowienie i wykreślenie zastawu skarbowego w portalu usług elektronicznych 

krok po kroku. 

V. Wyjawienie majątku − koszty, wniosek, skutki wyjawienia majątku. 

VI. Opodatkowanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: 

−−−− w jaki sposób ustalić właścicieli nieruchomości − współpraca z urzędami, instytucjami; 

−−−− czy decyzję wymiarową trzeba wystawić na wszystkich współwłaścicieli; 

−−−− jak ustalić czy nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym; 

−−−− czy organ podatkowy może wystąpić z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej; 
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−−−− dostęp organu podatkowego do rozszerzonego wyszukiwania w elektronicznych księgach 

wieczystych; 

−−−− doręczanie pism w toku postępowania podatnikom przebywającym za granicą, doręczanie 

pism organu podatkowego przez władzę obcą. 

VII. Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania spadkodawców: 

−−−− w jaki sposób ustalić spadkobierców − współpraca z instytucjami, urzędami, wyszukiwanie 

spadkobierców w odpowiednich rejestrach oraz archiwach; 

−−−− w jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe na koszt spadkobierców; 

−−−− zakres odpowiedzialności spadkobierców; 

−−−− składniki decyzji wydanej na podstawie art. 100 Ordynacji podatkowej; 

−−−− koszty ponoszone przez organ podatkowy; 

−−−− skutki śmierci spadkodawcy w odniesieniu do zobowiązań podatkowych; 

−−−− czy można zmusić spadkobierców do ujawnienia się w księdze wieczystej; 

−−−− zawiadomienie sądu o zmianie właściciela nieruchomości. 

VIII. Odpowiedzialność osób trzecich: 

−−−− w jaki sposób ustalić osoby ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatnika; 

−−−− przesłanki i zakres odpowiedzialności osób trzecich − odpowiedzialność byłego małżonka, 

członków rodziny, nabywcy przedsiębiorstwa, dzierżawcy i użytkownika oraz wspólników; 

−−−− subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu − przesłanki odpowiedzialności, praktyczne 

problemy; 

−−−− zakres odpowiedzialności osoby prawnej przejmującej i osoby powstałej w wyniku podziału za 

zaległości podatkowe osoby prawnej dzielonej; 

−−−− prowadzenie postępowania podatkowego; 

−−−− obligatoryjne składniki decyzji o odpowiedzialności osób trzecich; 

−−−− termin do wydania i przedawnienie zobowiązania o odpowiedzialności podatkowej osoby 

trzeciej; 

−−−− wygaszenie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich. 

IX. Wybrane orzecznictwo. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 12 października 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:  

13 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – TRUDNY DŁUŻNIK 
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: 


