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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
PODATKI LOKALNE PRZY WSPÓŁWŁASNOŚCI 

 I WSPÓŁPOSIADANIU − 
 NAJNOWSZE ORZECZNICTWO, W TYM UCHWAŁA NSA  
W SPRAWIE III FPS 1/21 DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA 

SILOSÓW* 
 

TERMIN: 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
PROF. DR HAB. LEONARD ETEL − kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w 

latach 2014-2019 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu prawa 

podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 

Podatkowego. 

PROF. DR HAB. MARIUSZ POPŁAWSKI − profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 

Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji 

podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. 

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: 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%) 
 

 

 

Celem szkolenia jest omówienie problematyki opodatkowania współwłaścicieli oraz współposiadaczy w zakresie 

podatków lokalnych. Podstawowe zagadnienia zaprezentowane w ramach spotkania dotyczyć będą zasad wymiaru 

i poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w zakresie nieruchomości wspólnych. Rozważania 

skupią się nie tylko wokół podatnika tych podatków, ale również zasad składania deklaracji i informacji 

podatkowych oraz stosowania właściwych stawek. W analogicznym zakresie szkolenie będzie obejmowało 

problemy związane z poborem podatku od wspólnych środków transportowych. 

Oprócz regulacji ustaw odnoszących się do wskazanych świadczeń, w ramach spotkania szczególna uwaga 

poświęcona będzie też kwestiom proceduralnym związanym z prawidłowym prowadzeniem kontroli podatkowych, 

czynności sprawdzających oraz postępowań podatkowych wobec współwłaścicieli/współposiadaczy. W tym 

zakresie poruszona zostanie m.in. tematyka rozpatrywania wniosków o ulgi w spłacie złożonych jedynie przez 

niektórych współwłaścicieli/współposiadaczy, a także prawidłowego wydawania postanowień i decyzji w takich 

postępowaniach. 

*Ponadto w ramach spotkania zostanie przedstawione najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych  

w sprawach podatkowych, w tym, uchwała NSA, której wydanie planowane jest na 29 września 2021 r., 

 a dotycząca wzajemnych relacji pomiędzy pojęciem budynku oraz budowli w prawie podatkowym i budowlanym. 

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

I. Współwłaściciele/współposiadacze jako podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od 

środków transportowych. 

1. Co to znaczy, że zobowiązanie podatkowe ciąży na współwłaścicielach/współposiadaczach solidarnie? 

2. Czy może być współposiadanie samoistne? 

3. Jak powinna być złożona deklaracja/informacja na podatki lokalne przy współwłasności? 

4. Co zrobić, gdy tylko niektórzy ze współwłaścicieli złożą deklarację/informację? 

5. Co to znaczy, że przedmiot opodatkowania we współwłasności jest odrębnym przedmiotem 

opodatkowania? 

6. Wyjątki od solidarnego charakteru zobowiązania przy współwłasności w podatku od nieruchomości: 

−−−− jak opodatkować wspólne garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych? 

−−−− jak opodatkować części wspólne budynków wielorodzinnych? 

7. Jak wyliczyć podatek przy amortyzowaniu części budowli wg różnej wartości przez kilku 

współwłaścicieli? 

8. Jaką stawkę stosować do drogi dojazdowej, która jest współwłasnością spółki z o.o. i osób fizycznych, 

które nie prowadzą działalności gospodarczej? 

9. Co decyduje o wyższym opodatkowaniu nieruchomości przedsiębiorcy i nieprzedsiębiorcy? 

10. Współwłaściciele środka transportowego jako podatnicy. 

11. Ustalenie właściwości organu podatkowego przy współwłasności środka transportowego. 

12. Deklarowanie podatku od wspólnych środków transportowych. 

13. Prowadzenie gospodarstwa rolnego w całości jako przesłanka opodatkowania tylko jednego ze 

współwłaścicieli (współposiadaczy) podatkiem rolnym. 

14. Jaka jest stawka podatku rolnego dla gruntów we współwłasności podatników, którzy posiadają i nie 

posiadają gospodarstwa rolnego? 

II. Zwolnienia podatkowe i ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane wobec 

współwłaścicieli/współposiadaczy. 

1. Zasady opodatkowania nieruchomości wspólnych w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli jest od 

podatku zwolniony. 

2. Zasady opodatkowania nieruchomości wspólnych w sytuacji, gdy z trzech współwłaścicieli dwóch 

korzysta ze zwolnienia od podatku. 

3. Jak opodatkować użytek rolny stanowiący współwłasność gminy? 

4. Mąż i żona − on zwolniony ona nie − jak mają płacić podatek od nieruchomości? 

5. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości a grunty i budynki we współwłasności. 

6. Jak złożyć deklarację/informację i wydać decyzję, gdy tylko niektórzy ze 

współwłaścicieli/współposiadaczy są zwolnieni od podatku? 

7. Co zrobić, gdy tylko jeden ze współwłaścicieli składa wniosek o umorzenie zaległości podatkowej? 

8. Co zrobić, gdy tylko jeden ze współwłaścicieli składa wniosek o odroczenie terminu płatności lub 

rozłożenie na raty? 

III. Procedury podatkowe prowadzone wobec współwłaścicieli/współposiadaczy: 

1. Czy kontrola podatkowa musi być prowadzona wobec wszystkich współwłaścicieli nieruchomości? 

2. Czy czynności sprawdzające muszą być wykonywane wobec wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości? 
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3. Czy informacja złożona przez jednego ze współwłaścicieli może zwalniać z obowiązku wydawania 

postanowienia o wszczęciu postępowania wobec pozostałych? 

4. Jak wygląda decyzja wydana przy współwłasności? 

5. Czy w decyzjach na współwłaścicieli można podawać adresy ich wszystkich? 

6. Złożenie odwołania od decyzji przez jednego ze współwłaścicieli − skutki dla pozostałych.  

7. Złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego przez jednego ze współwłaścicieli − 

skutki dla pozostałych. 

8. Jak wystawiać i doręczać nakazy płatnicze? 

9. Co zrobić z nadpłatami w zakresie nieruchomości stanowiących współwłasność? 

10. Czy nadpłatę można zwrócić współwłaścicielowi, który nie dokonał zapłaty podatku? 

11. Czy nadpłata z nieruchomości wspólnej może być zaliczona na zaległości z odrębnych nieruchomości 

jednego ze współwłaścicieli? 

IV. Wybrane orzecznictwo w sprawach podatków lokalnych: 

1. Uchwała NSA, której wydanie planowane jest na 29.09.2021 r., a która odpowie na pytanie: „Czy 

obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 z późn. 

zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?" 

2. Spółka, która udostępnia akademiki studentom na ich potrzeby mieszkaniowe może płacić podatek 

według stawki właściwej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (wyrok 

WSA w Gliwicach z 14.07.2021 r., I SA/Gl 487/21). 

3. Opodatkowanie udziału przynależnego przedsiębiorcy w częściach wspólnych budynku w 

wyodrębnionymi lokalami (wyrok NSA z 08.04.2021 r., III FSK 3017/21). 

4. Opodatkowanie budynku wzniesionego przez dzierżawcę, na gruncie oddanym w użytkowanie 

wieczyste (wyrok NSA z 01.07.2021 r., III FSK 3145/21). 

5. Prawidłowe określenie stawki opłaty w uchwale rady gminy (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

z 25.02.2021 r., I SA/Go 237/20). 

6. Opodatkowanie sieci technicznych umieszczonych wewnątrz budynku (wyrok WSA w Olsztynie z 

30.06.2021 r., I SA/Ol 843/20). 

7. Ewidencja gruntów i budynków jako podstawa do ustalenia podatnika (wyrok WSA w Szczecinie z 

24.06.2021 r., I SA/Sz 244/21). 

8. Pojęcie gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi (wyrok WSA w Lublinie z 18.06.2021 r., I 

SA/Lu 55/21). 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 13 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:  

14 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – WSPÓŁWŁASNOŚĆ 
 

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: 


