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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
 WYDAWANIE INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI PRAWA 

PODATKOWEGO PRZEZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW 
 I PREZYDENTÓW MIAST – PROCEDURA, ISTOTNE PROBLEMY, 

WARSZTATY PRAKTYCZNE, PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 
 
 
TERMIN: 8 WRZEŚNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
ANETA SZAFAŁOWICZ – radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego. Były 

pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania. 

BARTOSZ KAŹMIERCZAK – radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji 

administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista 

w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania. 

 

 

Uzupełnieniem wykładu będzie LIVE CZAT, na którym będzie można uzyskać odpowiedzi na zadane 
pytania. Można, je także zgłaszać przed szkoleniem wysyłając na adres mailowy: 
kontakt@taxpress.com.pl 
 
 

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%) 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

CZĘŚĆ I. 

1. Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego:  

−−−− zakres ochrony podatnika;  

−−−− skutki dla organu podatkowego.  

2. Przykłady najważniejszych interpretacji ogólnych z zakresu podatków i opłat lokalnych. 

3. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast: 

−−−− zakres ochrony podatnika;  

−−−− skutki dla podatnika w zakresie obowiązku zapłaty podatku; 

−−−− skutki dla organu podatkowego. 

4. Elementy konieczne wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej: 

−−−− wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia prawnego; 

−−−− pytanie podatnika; 

−−−− przedstawienie  własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego; 

−−−− oświadczenie podatnika w trybie art. 14b §4 O.p.. 
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5. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego: 

−−−− wymogi formalne wniosku (opłaty, formularz);  

−−−− czy wniosek powinien być złożony na formularzu?  

−−−− czy od każdego pytania podatnika powinna być naliczona osobna opłata? 

−−−− pełnomocnictwa – forma, zakres, badanie poprawności pełnomocnictwa do złożenia wniosku;  

−−−− czy każdy może być pełnomocnikiem podatnika w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej? 

−−−− tryb wzywania do uzupełnienia braków formalnych; 

−−−− wnioski składane przez osoby fizyczne lub osoby prawne – na co zwrócić uwagę? 

−−−− w jakim zakresie organ powinien wzywać podatnika do uzupełnienia braków? 

−−−− czy każde pismo z prośbą o wyjaśnienie przepisów należy traktować jako wniosek o interpretacje? 

6. Termin na wydanie interpretacji indywidualnej, w tym:  

−−−− sposób liczenia terminu;  

−−−− przedłużenie terminu;  

−−−− skutki upływu terminu do wydania interpretacji;  

−−−− termin na wydanie interpretacji w czasie pandemii. 

7. Interpretacja milcząca. 

8. Szczegółowe zagadnienia związane z wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych: 

−−−− czy organ powinien badać stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku o wydanie 

indywidualnej interpretacji podatkowej? 

−−−− wydanie interpretacji indywidualnej a toczące się postępowanie podatkowe, lub kontrola 

podatkowa; 

−−−− kiedy organ może pozostawić wniosek o wydanie interpretacji bez rozpoznania? 

9. Elementy konieczne interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Kiedy organ może odstąpić od 

uzasadnienia swojego stanowiska? 

10. Obowiązek poinformowania podatnika o wydaniu interpretacji, interpretacja w formie dokumentu 

elektronicznego. 

11. Publikacja interpretacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

12. Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego − postępowanie przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym i NSA: 

−−−− przekazanie akt do sądu; 

−−−− odpowiedź ma skargę i skargę kasacyjną; 

−−−− udział organu w postępowaniu przed sądem. 

13. Możliwość i procedura zmiany lub uchylenia interpretacji indywidualnej wydanej przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta. Kiedy organ ma obowiązek zmiany lub uchylenia interpretacji indywidualnej? 

CZĘŚĆ II.  

Warsztaty praktyczne – analiza przykładowego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej: 

−−−− wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – badanie wymogów formalnych i merytorycznych; 

−−−− analiza opisu stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej; 

−−−− analiza opisu zdarzenia przyszłego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. 

CZĘŚĆ III. 

Interpretacje prawa podatkowego wydawane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – przegląd 

orzecznictwa.  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 7 września 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:  

8 WRZEŚNIA 2021 R. SZKOLENIE ONLINE – INTERPRETACJE PODATKOWE 
 

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: 


