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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
PODATNIK NIEŚCIĄGALNY – CO DALEJ? 

 

 
TERMIN: 5 SIERPNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
 

PROWADZĄCY: 
DR HANNA KMIECIAK – doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską 

obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Niestacjonarnych 

Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; odbyła staż w Brukseli (Belgia) w biurze 

przedstawicielstwa Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu przy instytucjach Unii Europejskiej; 

właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek 

samorządu terytorialnego, redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, 

konsultant i wykładowca Regionalnych Izb Obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. 

Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, 

„Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych 

„Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, „Prawa Finansów 

Publicznych”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”, biuletynów RIO. 

 

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 przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących 

się dochodzeniem należności podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od 

środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) i publicznoprawnych 

(opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi, opłata za 

wycinkę drzew, opłata od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożone w drodze mandatu, opłata 

eksploatacyjna, opłata adiacencka) na rzecz gminy i związku międzygminnego (skarbnicy i księgowi podatkowi 

oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków, opłat i należności publicznoprawnych). 

 

Wiele organów podatkowych w sytuacji gdy podatnik jest nieściągalny nie wie co zrobić. Niewiedza 

i bezradność urzędników często prowadzą do niewłaściwych postępowań skutkujących, w 

najlepszym razie, zarzutami podczas kontroli RIO czy NIK-u. Podczas spotkania wyjaśnię i w 

praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd związku 

międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika nieściągalnego. 

Przedstawię również rozwiązania pozwalające na wygaszenie zaległości podatkowych i 

publicznoprawnych w majestacie prawa. 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Podatnik nieściągalny? Czy wykorzystano wszystkie dostępne środki egzekucyjne? Jak ustalić majątek 

dłużnika? Ostateczne kroki, czyli egzekucja z nieruchomości. Jak można dochodzić zaległości gdy 

egzekucja z nieruchomości stała się bezskuteczna? Co zrobić gdy w wyniku egzekucji nie dostaliśmy 

(wszystkich) swoich zaległości? Co zrobić jeśli organ egzekucyjny umorzy egzekucję z nieruchomości (nie 

sprzeda nieruchomości)? Odpowiemy na nurtujące wierzycieli pytania w zakresie egzekucji z 

nieruchomości.  

2. Pojęcie osób trzecich, czyli kto, oprócz podatnika, odpowiada za jego zaległości. Katalog i charakterystyka 

osób trzecich, z analizą konkretnych przykładów. Kto i w jakim zakresie odpowiada za zaległości 

podatnika. Przenoszenie odpowiedzialności, czyli jak nie uchybić procedurze. Kiedy, w jaki sposób i od 

kogo egzekwować zaległości upadłego podatnika. Za co odpowiada małżonek podatnika, a za co członek 

jego rodziny? Jak wyegzekwować zaległości po upadłej spółce?  

Kto odpowiada za zaległości spółki z o. o.? Czy nabywca nieruchomości powinien płacić za zaległości 

zbywającego? Czy można obciążyć podatkiem dzierżawcę nieruchomości? A jeśli podatnikiem jest 

dzierżawca, czy można dochodzić zaległości od właściciela nieruchomości? Odpowiedzialność podatkowa 

w przypadku podziału osoby prawnej. Dochodzenie należności podatkowych od osób trzecich. Kiedy 

upomnienie i tytuł wykonawczy? Regulowanie zaległości przez osoby trzecie, a zwłaszcza zapłata, 

umorzenie czy przedawnienie podatku. Hipoteka i zastaw skarbowy  u osoby trzeciej. 

3. Umorzenie zaległego podatku i należności publicznoprawnej z urzędu, czyli co zrobić, gdy nie można 

wyegzekwować zaległości od podatnika oraz osób trzecich? Kiedy umorzenie zaległości z urzędu jest 

najlepszym rozwiązaniem? Jakie są przesłanki umorzenia z urzędu? Kiedy do umorzenia zaległości z 

urzędu stosujemy Ordynację podatkową, a kiedy ustawę o finansach publicznych? Kiedy umarzając 

zaległość z urzędu nie musimy doręczyć decyzji podatnikowi? Czy umorzenie z urzędu wykazujemy w 

sprawozdaniu Rb-27S? Czy umorzenie zaległości z urzędu podajemy do publicznej wiadomości? 

4. Przedawnienie zaległości podatkowej i publicznoprawnej, jako ostateczne wygaśnięcie zobowiązania. Kto 

ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia? Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu 

przedawnienia? Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku? Czy zawsze podatek 

przedawnia się z upływem 5 lat? Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne? Co ma wpływ na 

bieg terminu przedawnienia? Jak liczyć okres przedawnienia? Co zawiesza, a co przerywa bieg 

przedawnienia? Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia? Jak liczyć termin 

przedawnienia, gdy podatnik jest w upadłości? Co to znaczy, że środek egzekucyjny przerywa bieg terminu 

przedawnienia? Jak ustalić datę zastosowania środka egzekucyjnego? Czy ten środek musi być skuteczny? 

Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił? Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest 

jeszcze w egzekucji? Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia? Co zrobić z zaległością 

przedawnioną? Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem? Jaki jest termin 

przedawnienia zaległości pozostawionych przez podatników zmarłych? Jaki jest termin przedawnienia 

zaległości przeniesionych na osoby trzecie?  

5. Odpowiedzi na pytania. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 4 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:  

5 SIERPNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE – PODATNIK NIEŚCIĄGALNY 
 

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: 


