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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD)  
WYMIAR ORAZ POBÓR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH  

W 2022 R. 
 

TERMIN: 20 GRUDNIA 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 związanej z wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych w 

2022 r. Koniec 2021 r. to okres, w którym toczą się prace nad zmianami w zakresie tych podatków. W trakcie 

szkolenia zasygnalizowane zostaną te z nich, które mogą obowiązywać w 2022 r. i mieć wpływ na działania 

organów podatkowych. 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady związane z przeprowadzeniem postępowań 

wymiarowych oraz z weryfikacją składanych deklaracji na podatki lokalne. 

Przedmiotem ostatniej części spotkania będzie analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w 

sprawach podatków i opłat lokalnych. 

 

 

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

Uczestnicy szkolenia otrzymają OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie elektronicznej, w 
tym: 
- prezentację obejmującą problematykę objętą zakresem szkolenia, 
- zapis czatu, 
- wzory ponad 40 pism procesowych (postanowień, wezwań, decyzji), które są niezbędne do wymiaru i 

poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych 
(PEŁNY WYKAZ NA KOŃCU OFERTY). 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Projektowane zmiany w zakresie podatków lokalnych oraz nowości na 2022 r.: 

−−−− zwolnienie z opłaty targowej dla rolników i ich domowników dokonujących sprzedaży na 

wyznaczonych przez radę gminy targowiskach; 

−−−− zmiany w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej − czy uda 

się uszczelnić zwolnienie? 

−−−− przedłużenie rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej w postaci zwolnień z podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, a także rozporządzenia w sprawie mapy 

pomocy regionalnej; 

−−−− rekompensata dochodów utraconych przez gminy w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni 

wiatrowych w 2018 r.  

−−−− podniesienie wysokości kary porządkowej w 2022 r.; 

−−−− wskaźniki niezbędne do wymiaru podatku rolnego i leśnego − cena żyta i drewna obowiązująca 

przy wymiarze na 2022 r. 

II. Postępowania wymiarowe w 2022 r.: 

−−−− coroczny wymiar dla starych podatników a wymiar dla nowych podatników; 

−−−− jakie są skutki procesowe złożenia informacji na podatki lokalne? 

−−−− jakie działania podjąć, gdy podatnik nie składa informacji? 

−−−− odpowiedzialność karna skarbowa za brak informacji; 

−−−− czy podatnik może złożyć kilka informacji w tej samej gminie? 

−−−− modernizacja ewidencji gruntów i budynków a obowiązek złożenia informacji; 

−−−− czy trzeba składać informację, gdy podatnik zmienia adres zamieszkania? 

−−−− co z decyzjami wysłanymi dla podatników pod nieaktualny adres? 

−−−− kiedy można po prostu wydać decyzję bez prowadzenia postępowania podatkowego? 

−−−− kiedy postępowanie wymiarowe musi być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich wymogów 

formalnych (postanowienie o wszczęciu postępowania, wyznaczenie 7. dniowego terminu do 

wypowiedzenia się)? 

−−−− kiedy decyzje wymiarowe nie muszą zawierać własnoręcznego podpisu?  

−−−− czy można wydać kilka decyzji wymiarowych temu samemu podatnikowi? 

−−−− nakaz płatniczy − obowiązek czy uprawnienie organu podatkowego? 

−−−− czy można wydać decyzję zerową? 

III. Doręczenia pism w sprawach podatkowych: 

−−−− czy inkasent może czy musi doręczać decyzje? 

−−−− jak doręczyć decyzje spółce, której siedziba nie jest znana? 

−−−− czy można doręczyć decyzję osobie nieżyjącej? 

−−−− czy można doręczyć decyzję osobie, która ma miejsce poza granicami RP? 

−−−− jak prawidłowo wydać i doręczyć decyzję małżonkom? 

−−−− kiedy organ podatkowy doręcza decyzje za pomocą środków komunikacji elektronicznej? 

IV. Weryfikacja poprawności deklaracji składanych na podatki lokalne: 

−−−− co zrobić, gdy podatnik nie składa deklaracji? 

−−−− co zrobić, gdy podatnik składa wadliwą deklarację? 

−−−− czy podatnik może złożyć kilka deklaracji w tej samej gminie? 

−−−− czy należy żądać złożenia deklaracji, gdy podatnik ma jedynie przedmioty opodatkowania 

zwolnione od podatku? 

−−−− kiedy organ sam koryguje deklarację a kiedy wzywa podatnika do korekty? 
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−−−− postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania i decyzja określająca − wymogi 

formalne, zakres decyzji; 

−−−− podatnik składa korektę deklaracji lub deklarację w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie 

określenia wysokości zobowiązania - co robić? 

−−−− czy można określić zobowiązanie tylko od niektórych przedmiotów opodatkowania? 

V. Rozliczenie nadpłat i wpłat przy wymiarze 2022: 

−−−− zaliczanie nadpłat z lat ubiegłych na bieżące należności za 2022 r.; 

−−−− zasady zaliczana wpłat dokonywanych na poczet podatku za 2022 r., gdy podatnik ma zaległości 

za lata ubiegłe; 

−−−− zaliczanie wpłat na koszty upomnienia przy zobowiązaniach solidarnych; 

−−−− co zrobić z nadpłatami o bardzo małej wysokości (np. 5 zł)? 

−−−− kiedy nadpłaty są zwracane przelewem, a kiedy mogą być podjęte wyłącznie w kasie organu? 

VI. Nowości z orzecznictwa sądów administracyjnych 

 

LP. WYKAZ WZORÓW PISM PROCESOWYCH ZAŁĄCZONYCH DO MATERIAŁÓW 
SZKOLENIOWYCH: 

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: 

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od 

nieruchomości. 

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od 

nieruchomości. 

3. Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oględzin. 

4. Protokół z przeprowadzenia oględzin. 

5. Decyzja określająca wysokość zobowiązania. 

6. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania. 

7. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej. 

8. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego. 

9. Decyzja uchylająca decyzję po wznowieniu postępowania. 

10. Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej. 

II. PODATEK ROLNY: 

1. Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny. 

2. Wezwanie do złożenia informacji o gruntach. 

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku 

rolnym. 

4. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku 

rolnym. 

5. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sposobu wykorzystywania użytku rolnego. 

6. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie. 

7. Postanowienie w sprawie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 

materiału dowodowego. 

8. Decyzja określająca zobowiązanie w podatku rolnym. 

9. Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku rolnym. 

10. Decyzja ustalająca zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. 

11. Decyzja w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. 
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III. PODATEK LEŚNY: 

1. Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny. 

2. Wezwanie do złożenia informacji na podatek leśny. 

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku 

leśnym. 

4. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku 

leśnym. 

5. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sposobu wykorzystywania lasu. 

6. Postanowienie w sprawie wyznaczenia 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 

materiału dowodowego. 

7. Decyzja określająca zobowiązanie w podatku leśnym. 

8. Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku leśnym. 

9. Decyzja ustalająca zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. 

10. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 

1. Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. 

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od 

środków transportowych. 

3. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rodzaju zawieszenia. 

4. Decyzja określająca zobowiązanie w podatku od środków transportowych. 

5. Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości w podatku od środków transportowych. 

6. Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od 

środków transportowych. 

7. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji. 

V. OPŁATY LOKALNE: 

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie 

targowej.  

2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie targowej. 

3. Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie miejscowej. 

4. Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie uzdrowiskowej. 

5. Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów. 

6. Decyzja w sprawie umorzenia z urzędu zaległości w opłacie targowej. 

7. Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w 

opłacie uzdrowiskowej. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 17 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:  

20 GRUDNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – WYMIAR PODATKÓW 2022 R. 
 

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: 


