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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD)  
DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE − REWOLUCJA W ZASADACH 

DORĘCZANIA PISM W SPRAWACH PODATKOWYCH. 
NAJNOWSZE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ 

− BIEŻĄCE PROBLEMY 
 

TERMIN: 30 SIERPNIA 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 podstawowych instytucji ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). Ustawa ta wprowadza m.in. nowe zasady doręczania pism przez 

podmioty publiczne, w tym gminne organy podatkowe. Sam akt ma kilka dat wejścia w życie w zależności od 

kategorii spraw i podmiotów. Generalnie dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się dość długi okres 

przejściowy, ale już z dniem 1 lipca 2021 r. dokonano ponad 50 zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Nie 

oznacza to wprawdzie, że już od tej daty gminne organy podatkowe będą musiały stosować ustawę o doręczeniach 

elektronicznych, ale konieczne jest zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w okresie przejściowym 

regulującymi ten sposób doręczeń. W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady realizowana doręczeń 

elektronicznych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do czasu wdrożenia przez gminy ustawy o doręczeniach 

elektronicznych oraz omówione zostaną ogólne zasady, które trzeba będzie wdrożyć po wejściu w życie przepisów 

powołanej ustawy. 

Ponadto w ramach spotkania zostaną przedstawione inne, najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej, które mają 

wpływ na wymiar i pobór podatków lokalnych, w szczególności nowe zasady zawieszania postępowań podatkowych 

oraz w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. 

W ostatniej części szkolenia omówione zostaną wybrane bieżące problemy związane z wymiarem i poborem 

podatków lokalnych. 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Cel i podstawowe założenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: 

−−−− podstawowe definicje: podmiot publiczny, kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego, operator wyznaczony, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa;  

−−−− adres do doręczeń elektronicznych, baza adresów elektronicznych i skrzynka do doręczeń 

elektronicznych; 

−−−− jakie podmioty są zobowiązane do posiadania adresów elektronicznych? 

−−−− publiczna usługa rejestrowego doręczenia elektronicznego; 

−−−− doręczanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.  

2. Od kiedy gminy będą musiały stosować rozwiązania wynikające z ustawy o doręczeniach 
elektronicznych? 

3. Jak postępować z doręczeniami w sprawach podatkowych w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 r., a 
wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych w odniesieniu do gmin? 

4. Jakie zmiany w ordynacji podatkowej wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych od dnia 1 
lipca 2021 r.?: 

−−−− nowe brzmienie zasady pisemności postępowania (art. 126 o.p.); 

−−−− czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu podatkowego, którą można opatrzyć 

pismo? 

−−−− doręczanie pod adres elektroniczny pełnomocnika w bazie adresów elektronicznych; 

−−−− doręczanie pism na adres doręczeń elektronicznych; 

−−−− przejście na formę elektroniczną załatwienia sprawy w okresie przejściowym; 

−−−− składanie pism w formie elektronicznej w okresie przejściowym; 

−−−− doręczanie pism w formie elektronicznej w okresie przejściowym. 

5. Nowe przesłanki zawieszania postępowań podatkowych obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2021 r.: 

−−−− zawieszanie postępowania w związku z innym toczącym się postępowaniem, które nie stanowi 

zagadnienia wstępnego (np. za inny okres rozliczeniowy); 

−−−− możliwość zawieszenia postępowania podatkowego w związku ze sprawą prowadzoną przed 

Trybunałem Konstytucyjnym; 

−−−− możliwość zawieszenia postępowania podatkowego w związku z prowadzoną przed sądem 

administracyjnym sprawą dotyczącą uchwały rady gminy (np. w sprawie stawek podatku od 

nieruchomości lub zwolnień podatkowych); 

−−−− kiedy postępowanie z powodu ww. przesłanek zawiesza się z urzędu, a kiedy na wniosek?; 

−−−− jak podjąć zawieszone wg nowych zasad postępowanie? 

6. Zmiany w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe obowiązujące od 20 
lutego 2021 r. i od 1 marca 2021 r.: 

−−−− zmiana przesłanki umożliwiającej egzekucję zobowiązania wynikającego z decyzji o 

odpowiedzialności osoby trzeciej; 

−−−− rozszerzenie odpowiedzialności na członków zarządu prostej spółki akcyjnej. 

7. Bieżące problemy: 

−−−− opodatkowanie nieczynnej i nieużywanej infrastruktury przedsiębiorców po wyroku TK z 24 

lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19; 

−−−− działalność sezonowa (pola namiotowe, ogródki piwne) a podatek od nieruchomości; 

−−−− opodatkowanie transformatorów po wyroku NSA z dnia 22.07.2020 r. (II FSK 1064/20). 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 27 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:  

30 SIERPNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJE VOD) – DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE 
 

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: 


