
 
OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS 
04-028 Warszawa,  Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517                 
Fax. (22)7409433, (22)7409431, tel.(22)7409451               
 

 
 
 
       www.taxpress.com.pl 
 

 

SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
AKTUALNE, KLUCZOWE PROBLEMY REALIZACJI PODATKÓW 

LOKALNYCH W GMINACH W NASTĘPSTWIE WYROKU TK  
Z 24 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE SK 39/19 I INNE ZAGADNIENIA 

 
TERMIN: 24 SIERPNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 

 
PROWADZĄCY: 
DR HAB. BOGUMIŁ PAHL, PROF. UWM – kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się 
w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatków i opłat samorządowych, autor licznych opracowań z zakresu 

prawa podatkowego (monografii, glos, artykułów, opinii, komentarzy, w tym komentarza do podatku od środków transportowych), doradca 

instytucji samorządowych, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego 

Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. 

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 w wersji elektronicznej, 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%) 

 

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowa analiza i omówienie bieżących, praktycznych problemów 

dotyczących realizacji podatków lokalnych w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów 

administracyjnych, w szczególności takich jak: opodatkowanie przedsiębiorców, w tym spółek kolejowych 

w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., tryb postępowania z wnioskami o 

zwrot nadpłat, postępowanie w sprawie opodatkowania rozłączników sterowanych drogą radiową 

(zdalnie),  modernizacja ewidencji gruntów i budynków a tryby postępowania gminnych organów 

podatkowych. 

Istotnym problemem pojawiającym się w gminach jest dopuszczalność stosowania ulgi inwestycyjnej w 

podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania instalacji fotowoltaicznych. Kwestia ta zostanie bardzo 

szczegółowo omówiona na konkretnych przykładach. 
 

W czasie szkolenia za pośrednictwem live chatu będzie można zadawać pytania związane z omawianymi 
problemami. Można, je także zgłaszać przed szkoleniem wysyłając na adres mailowy: 
kontakt@taxpress.com.pl 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem gruntów i budynków po zlikwidowanych liniach 
kolejowych: 

−−−− czy wnioski o zwroty nadpłat składane przez spółki kolejowe są zasadne? 

−−−− jakie czynności procesowe powinien podjąć organ podatkowy w związku ze złożonymi 

wnioskami? 

−−−− czy sam wpis w statucie, że spółka kolejowa prowadzi działalność w zakresie: archiwów, badań 
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 

działalności archiwów, pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz działań 
w zakresie powszechnego obowiązku obrony skutkuje niższym opodatkowaniem? 

−−−− jakich dowodów żądać od spółek kolejowych? 
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−−−− jakie elementy powinna zawierać decyzja odmawiająca zwrotu nadpłaty? 

−−−− czy w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot nadpłaty należy wszczynać postępowanie 

podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego? 

II. Czy rozłączniki sterowane zdalnie instalowane na liniach napowietrznych średniego napięcia 
stanowią przedmiot opodatkowania? 

−−−− weryfikacja zasadności składanych korekt deklaracji; 

−−−− jak należy zakwalifikować łącznik umieszczony na liniach energetycznych? 

−−−− czy organ podatkowy powinien wydawać decyzję stwierdzającą nadpłatę? 

−−−− czy wniosek i korekta deklaracji za 2015 r. złożona w grudniu 2020 r. podlega rozpatrzeniu  

w 2021 r.? 

−−−− czy zasadne jest powołanie biegłego? 

III. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków a tryby zmiany ostatecznych decyzji podatkowych w 
trakcie roku podatkowego: 

−−−− czy złożone informacje na podatek od nieruchomości rolny i leśny inicjują postępowanie 

podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej? 

−−−− czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy 

zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz 

postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 

dowodowego? 

−−−− czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata 

podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach? 

−−−− czy art. 254  Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej? 

−−−− w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania 

podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej? 

−−−− tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego; 

−−−− w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego? 

−−−− kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich 

przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania? 

−−−− analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego; 

−−−− jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”; 

−−−− czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o 

wznowienie postępowania podatkowego”; 

−−−− w jakich sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p. a kiedy stosuje art. 

245 o.p.? 

IV. W jakich sytuacjach majątek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może być 
opodatkowany niższymi stawkami podatku od nieruchomości? 

−−−− zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych u osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą; 
−−−− jakie kryteria decydują o uznaniu gruntu, budynku i budowli za „związany z prowadzeniem 

działalności gospodarczej”? 

−−−− na podstawie jakich dowodów ustalić fakt związania gruntu, budynku i budowli z prowadzeniem 

działalności gospodarczej? 

−−−− czy w każdym przypadku niewykorzystywania w danym momencie gruntu i budynku należy 

stosować stawki właściwe odpowiednio dla gruntów i budynków pozostałych? 

−−−− jak opodatkować budowle niewykorzystywane do działalności gospodarczej?  

V. Spółki a wysokość stawek podatku od nieruchomości: 
−−−− czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje podstawę do zmiany zasad opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości majątku spółek (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo 

akcyjnych, akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych)? 

−−−− czy zasadne jest niższe opodatkowanie gruntów i budynków będących w posiadaniu spółek, które 

okresowo nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej? 

−−−− jak opodatkować nieruchomości i obiekty budowlane spółek wykonujących działalność rolniczą i 
działalność gospodarczą? 
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VI. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a prawo do ulgi inwestycyjnej: 
−−−− czy w przypadku gdy rolnik dokumentuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 8% stawką 

podatku VAT może otrzymać ulgę inwestycyjną? 

−−−− czy warunkiem przyznania ulgi inwestycyjnej jest usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na 

budynku gospodarczym? 

−−−− czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi 

inwestycyjnej? 

−−−− czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych 

ma prawo do ulgi? 

−−−− czy zasadne jest przyznanie ulgi inwestycyjnej w sytuacji, gdy rolnik zawrze z bankiem umowę 
przewłaszczenia na zabezpieczenie, tj. przeniesie na bank własność instalacji do czasu spłaty 

kredytu 

−−−− czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej 

może ubiegać się o ulgę inwestycyjną? 

−−−− czy można przyznać ulgę inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie 

działalność gospodarczą? 

−−−− finansowanie inwestycji z kredytu a prawo do ulgi; 

−−−− program 5000+ a ulga inwestycyjna; 

−−−− ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu 

zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych; 

−−−− jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku gdy przyzna podatnikowi ulgę inwestycyjną 
a ten następnie dostanie dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych? 

−−−− komu można przyznać ulgę inwestycyjną? 

−−−− czy osoba która posiada 0,5 ha użytków rolnych może ubiegać się o ulgę inwestycyjną? 

−−−− czy rolnik, który dokonał zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach 

dzierżawionych uprawniony jest do złożenia wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej? 

−−−− jak postąpić gdy rolnik posiada grunty własne i we współwłasności? Czy w tej sytuacji ulga 

inwestycyjna może być odliczana od wszystkich gruntów, w zakresie których rolnik jest 

podatnikiem? 

−−−− czy w przypadku dokonania inwestycji na terenie sąsiedniej gminy rolnik może korzystać z ulgi w 

obu gminach? 

−−−− czy w przypadku małżonków każdy z nich powinien podpisać się pod wnioskiem o przyznanie ulgi 

inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych? 

−−−− elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną; 
−−−− czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki 

inwestycyjne? 

−−−− jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi? 

−−−− co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy w tym zakresie niezbędne jest 

podpisanie umowy z zakładem energetycznym? 

−−−− czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji? 

−−−− czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT? 

−−−− jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT? 

−−−− w jakich sytuacjach ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych 

może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika? 

−−−− jak postąpić gdy podatnik podatku rolnego korzysta z ulgi inwestycyjnej i składa kolejny wniosek 

o jej przyznanie z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych? 

−−−− ulga inwestycyjna a pomoc publiczna 

−−−− jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną z tytułu 

zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych? 

−−−− jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem 

pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis? 

−−−− w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej? 

VII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 23 sierpnia 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:  

24 SIERPNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – PODATKI LOKALNE 
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: 


