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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
ABC ORDYNACJI PODATKOWEJ – CZ. I 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 
 
 

TERMIN: 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
DR HAB. MARIUSZ POPŁAWSKI, PROF. UWB − 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 w wersji elektronicznej ) 

 

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%) 

 

 

 

Szkolenie jest adresowane do osób, które rozpoczynają pracę w wydziałach/referatach zajmujących się podatkami 

lokalnymi i innymi świadczeniami, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa (np. opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi). Odbiorcami szkolenia mogą być też osoby, które chciałyby powtórzyć i 

usystematyzować podstawowe informacje związane ze wskazaną ustawą.  

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w przystępnej formie podstawowych instytucji uregulowanych w Ordynacji 

podatkowej, które mają najważniejsze praktyczne znaczenie. W części pierwszej omówione zostaną problemy z 

zakresu zobowiązań podatkowych. 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Zakres zastosowania ordynacji podatkowej (podatki, opłaty, niepodatkowe należności gmin): 

−−−− kiedy stosujemy ordynację podatkową w całości? 

−−−− do jakiś świadczeń stosuje się wyłącznie dział III ordynacji podatkowej; 

−−−− stosowanie ordynacji podatkowej do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

II. Powstawanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa i przez doręczenie decyzji: 

−−−− samoobliczenie podatku w deklaracji; 

−−−− ustalenie zobowiązania decyzją; 

−−−− zasady korygowania deklaracji przez podatnika oraz z urzędu; 

−−−− co zrobić, gdy deklaracji nie ma lub jest wadliwa? 
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−−−− decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

III. Liczenie terminów w prawie podatkowym: 

−−−− jak liczyć terminy do dokonania określonych czynności? 

−−−− liczenie terminów płatności podatku;  

−−−− termin płatności dla inkasentów. 

IV. Zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna: 

−−−− co zrobić, gdy podatnik nie płaci podatku? 

−−−− kiedy i za jaki okres nalicza się odsetki za zwłokę? 

−−−− kiedy nie nalicza się odsetek za zwłokę? 

−−−− zasady naliczania opłaty prolongacyjnej. 

V. Nadpłacony podatek lub opłata: 

−−−− jak powstaje nadpłata w przypadku podatku wymierzanego decyzją a jak przy wykazaniu go w 

deklaracji? 

−−−− postępowanie w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty; 

−−−− decyzje o stwierdzeniu lub określeniu nadpłaty. 

VI. Umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty: 

−−−− kto i kiedy może złożyć wniosek o ulgę w spłacie? 

−−−− ulgi w spłacie udzielane przedsiębiorcom (pomoc publiczna); 

−−−− przesłanki stosowania ulg (czym jest ważny interes podatnika lub interes publiczny?); 

−−−− elementy decyzji w sprawie ulg. 

VII. Terminy na wymiar i pobór podatków − przedawnienie: 

−−−− na czym polega przedawnienie wymiaru podatku? 

−−−− na czym polega i czym skutkuje przedawnienie zobowiązania podatkowego? 

−−−− ile lat ma organ podatkowy na ustalenie lub określenie zobowiązania podatkowego? 

−−−− jakie są przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia przy podatkach 

lokalnych? 

−−−− co zrobić z należnościami, które się przedawniły? 

−−−− jak zakończyć postępowanie podatkowe, gdy w jego trakcie nastąpiło przedawnienie? 

VIII. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe: 

−−−− istota odpowiedzialności solidarnej;  

−−−− wymiar i pobór podatków lokalnych przy zobowiązaniach solidarnych; 

−−−− ulgi i zwolnienia przy zobowiązaniach solidarnych. 

IX. Sukcesja podatkowa oraz odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe: 

−−−− podstawowe zasady przenoszenie odpowiedzialności na podmioty przekształcone oraz 

spadkobierców; 

−−−− śmierć a podatki; 

−−−− podstawowe zasady odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe; 

−−−− decyzja o odpowiedzialności osób trzecich. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 22 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:  

25 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – ABC ORDYNACJI PODATKOWEJ CZ. I 

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. 
Prosimy o wystawienie faktur(y) VAT i wysłanie jej 

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: 


