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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
UCHWAŁA NSA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R. I JEJ WPŁYW NA 

OPODATKOWANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI PODATKIEM 
 OD NIERUCHOMOŚCI. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2021  

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 

TERMIN: 25 LISTOPADA 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%) 
 

 

 

Podstawowym celem szkolenia jest analiza uzasadnienia uchwały NSA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie III 

FPS 1/21, które w najbliższym czasie będzie rzutowało na zasady opodatkowania budowli i budynki podatkiem 

od nieruchomości. W uzasadnieniu tym NSA odniósł się do wielu kwestii, w tym pojęć użytych w definicji budynku: 

trwałego związania z gruntem, dachu, przegród budowlanych oraz opodatkowania instalacji w budynkach. 

Druga część szkolenia jest odpowiedzią na sygnalizowaną przez pracowników gminnych organów podatkowych 

potrzebę usystematyzowania wiedzy dotyczącej podstawowych, kluczowych problemów związanych ze stosowaniem 

regulacji dotyczących podatków lokalnych. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wybranych, 

wskazywanych przez gminne organy podatkowe problemów związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, 

leśnym, od środków transportowych oraz opłatami lokalnymi. W ramach spotkania przedstawione zostaną także 

zagadnienia proceduralne związane z wymiarem i poborem tych świadczeń. 

 
 

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

 
PROGRAM SZKOLENIA: 

 

1. Jaki wpływ na wymiar podatku od nieruchomości może mieć uchwała NSA z dnia 29 września 
2021 r. (III FPS 1/21)? 

−−−− czego dotyczyła uchwała? 

−−−− jak opodatkować silosy, zbiorniki, obiekty magazynowe po uchwale NSA? 
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−−−− czy organ podatkowy będzie mógł sam bez pomocy biegłego ocenić ww. obiekty dla potrzeb 

opodatkowania? 

−−−− jak rozumieć dach z definicji budynku? 

−−−− jak rozumieć wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych w definicji budynku? 

−−−− jako rozumieć trwały związek z gruntem w definicji budynku? 

−−−− jak uchwała będzie rzutowała na zasady opodatkowania garaży blaszaków, kontenerów, hal 

namiotowych? 

−−−− jakie instalacje w budynku nie mogą być odrębnie opodatkowane od budynku? 

2. Wiaty - budowle czy budynki? 

3. Jak opodatkować garaże w budynkach i poza nimi? 

4. Kto płaci podatek od mieszkań dla nauczycieli w budynkach szkół? 

5. Czy jednostki organizacyjne gminy mające siedziby w budynku urzędu gminy płacą podatek od 
nieruchomości? 

6. Domek letniskowy - stawka mieszkalna czy dla budynków pozostałych? 

7. Czy nieruchomości, których przedsiębiorcy nie wykorzystywali w związku z zakazami 
wynikającymi z epidemii powinny być traktowane jako związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej? 

8. Czy można opodatkować instalacje i urządzenia w budynkach? 

9. Czy kolektory słoneczne montowane na budynkach mogą być opodatkowane? 

10. Czym jest poddasze użytkowe? 

11. Jak ustalać powierzchnię użytkową w przypadku pomieszczeń ze skosami? 

12. Czy ogrodzenia, parkingi i place przy budynkach podlegają opodatkowaniu? 

13. Kiedy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? 

14. Czy właściciel i dzierżawca mogą umówić się do co tego, kto płaci podatek? 

15. Co zrobić, gdy informację składa podmiot, który nie jest podatnikiem? 

16. Co zrobić, gdy po wydaniu decyzji okaże się, że dotyczy ona podmiotu, który nie jest 
podatnikiem? 

17. Czy w dacie złożenia każdej informacji jest wszczynane postępowanie podatkowe? 

18. Jak postępować, gdy podatnik nie składa deklaracji? 

19. Jak opodatkować grunty o klasyfikacji typu W-RV, Ps-Ls, Ls-W? 

20. Jak opodatkować nieużytki? 

21. Jak opodatkować rowy? 

22. Jak opodatkować żwirownie? 

23. Jak opodatkować grunty zajmowane pod farmy fotowoltaiczne? 

24. Czy korytarze to klatki schodowe? 

25. Czy można ustalić powierzchnię użytkową inaczej niż poprzez fizyczny obmiar? 

26. Kiedy budynki gospodarcze na gruntach rolnych podlegają zwolnieniu? 

27. Kiedy nieruchomości zajmowane na szkoły podlegają zwolnieniu? 

28. Czy każdy wniosek o ulgę w spłacie złożony przez przedsiębiorcę należy traktować jako wniosek 
o udzielenie pomocy publicznej? 

29. Oświadczenia i formularze związane z pomocą publiczną - co zrobić, gdy podatnik ich nie 
składa? 
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30. Co zrobić, gdy podatnik nie chce złożyć wyjaśnień co do jego sytuacji finansowej, gdy ubiega się 
o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego? 

31. Co zrobić, gdy podatnik nie wykonuje decyzji o rozłożeniu na raty lub o odroczeniu terminu 
płatności? 

32. Jakie dzierżawy przenoszą obowiązek podatkowy w podatku rolnym? 

33. Czy ulga inwestycyjna może być udzielona, gdy inwestycja jest w innej gminie? 

34. Czy ulga inwestycyjna należy się przy zakupie pompy ciepła? 

35. Jak liczyć normę obszarową gospodarstwa rolnego? 

36. Jak opodatkować użytki rolne małżonków, gdy stanowią one współwłasność oraz odrębną 
własność? 

37. Czy grunt leśny z samosiejkami może być zwolniony z podatku leśnego? 

38. Czy grunt leśny, na którym wycięto drzewa może korzystać ze zwolnienia z podatku leśnego? 

39. Kiedy naczepy i przyczepy są zwolnione z podatku od środków transportowych? 

40. Czy podatnicy mogą uciekać z podatkiem od środków transportowych do innych gmin 
zakładając tam oddział? 

41. Jak zmienić decyzję, gdy po jej wydaniu podatnik zbywa nieruchomość? 

42. Ostateczne decyzje wymiarowe okazały się wadliwe, bo podatnik złożył złą informację na 
podatek - co robić? 

43. Podatnik żąda zwrotu nadpłaconego podatku - co robić? 

44. Kiedy podatnikowi należy się oprocentowanie od nadpłaty? 

45. Kiedy mogę samodzielnie zmienić decyzję po złożeniu odwołania przez podatnika? 

46. Czy trzeba wszczynać postępowanie, gdy SKO uchyli sprawę do ponownego rozpatrzenia? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 24 listopada 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 LISTOPADA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – PODATKI I OPŁATY 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: 


