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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)
NADZWYCZAJNE TRYBY WZRUSZENIA OSTATECZNYCH
DECYZJI PODATKOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ GMINNE
ORGANY PODATKOWE – PROBLEMY PRAKTYCZNE
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z 16 LISTOPADA NA 9 GRUDNIA 2021 R.
TERMIN: 9 GRUDNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00)
PROWADZĄCY:
DR HAB. BOGUMIŁ PAHL, PROF. UWM

– profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się
w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatków i opłat samorządowych, autor licznych opracowań z zakresu
prawa podatkowego (monografii, glos, artykułów, opinii), doradca instytucji samorządowych, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i
Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, członek 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.
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%)

W trakcie roku podatkowego występują liczne przypadki w których zachodzi potrzeba zmiany, uchylenia,
stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia decyzji podatkowych wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta
miasta). Przepisy ordynacji podatkowej przewidują różne tryby zmiany decyzji ostatecznych w zależności od
zaistnienia określonych zdarzeń. Zasadniczym celem szkolenia jest ich dogłębna analiza. Podczas szkolenia
zostaną szczegółowo omówione poszczególne tryby zmiany i uchylenia decyzji podatkowych w oparciu o konkretne
sytuacje faktyczne. Podkreślić należy, że zastosowanie nieodpowiedniego trybu postępowania skutkuje wadliwością
wydanej decyzji.
W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ
PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Decyzje ostateczne wydawane przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast):
− co należy rozumieć pod pojęciem „decyzja ostateczna”?
− zasada trwałości decyzji ostatecznych;
− tryby zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez gminne organy podatkowe.
II. Zmiana decyzji ostatecznej w oparciu o art. 254 Ordynacji podatkowej:
− w jakich sytuacjach stosujemy tryb przewidziany w art. 254 o.p.?
− modernizacja ewidencji gruntów i budynków a zmiana decyzji w trybie art. 254 ordynacji
− podatkowej?
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zmiana sposobu użytkowania budynku w trakcie roku podatkowego a tryb zmiany decyzji
podatkowej;
− czy złożone informacje na podatek od nieruchomości rolny i leśny inicjują postępowanie
podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?
− czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy
zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz
postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału
dowodowego?
− czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata
podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
− czy art. 254 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych
− osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej?
− w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania
podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej?
III. Wznowienie postępowania podatkowego:
− w jakich sytuacjach stosujemy tryb wznowienia postępowania podatkowego?
− tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego;
− właściwość organu podatkowego w sprawie wznowienia postępowania podatkowego;
− wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej;
− w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego?
− kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich
− przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania?
− analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego;
− jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”;
− brak udziału strony w postępowaniu podatkowym a wznowienie postępowania podatkowego;
− wznowienie postępowania w związku ze sfałszowaniem dowodu;
− wznowienie postępowania w sytuacji gdy decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub
− orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone, zmienione, wygaszone lub których stwierdzono
− nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;
− czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o
wznowienie postępowania podatkowego”;
− modernizacja gruntów i budynków a wznowienie postępowania podatkowego – w jakich
sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p. a kiedy stosuje art. 245
o.p.?
− rodzaje rozstrzygnięć organu podatkowego kończące postępowanie wznowieniowe.
IV. Zmiana decyzji uznaniowej (w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, rozłożenia na raty,
odroczenia terminu płatności):
− w jakich przypadkach stosujemy art. 253a o.p. a kiedy zastosowanie znajdzie przepis art. 253b?
− jakie decyzje nie mogą być zmienione w oparciu o przepisy art. 253a i 253b ordynacji podatkowej;
− co należy rozumieć pod pojęciem „decyzja ostateczna na mocy której strona nie nabyła prawa”?
− jak należy rozumieć pojęcie: „decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo”?
− w jakich sytuacjach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej.
V. Wygaśniecie ostatecznej decyzji podatkowej:
− przesłanki wygaśnięcia decyzji podatkowej;
− w jakich przypadkach mamy do czynienia z decyzją „bezprzedmiotową”?
−

OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517
Fax. (22)7409433, (22)7409431, tel.(22)7409451

www.taxpress.com.pl

nie dopełnienie przez stronę określonego warunku jako przesłanka wygaśnięcia decyzji;
nie dopełnienie przez stronę przewidzianych w decyzji lub w przepisach prawa podatkowego
warunków uprawniających do skorzystania z ulg;
w jakiej formie wójt, burmistrz (prezydent miasta) stwierdza wygaśnięcie decyzji?
problematyka wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej;
jak należy rozumieć niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat? Czy w tym przypadku
organ podatkowy zobowiązany jest wydać decyzję o wygaśnięciu decyzji?
VI. Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej:
− przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji;
− co należy rozumieć pod pojęciem „decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa”?
− przesłanka skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie;
− kto może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji?
− w jakich sytuacjach organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w
sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?
− właściwość organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej;
− konkurencyjność trybu wznowienia postępowania podatkowego i stwierdzenia nieważności
decyzji.
VII. Postępowanie dowodowe w postępowaniach nadzwyczajnych:
− pojęcie dowodu w postępowaniu prowadzonym przez gminne organy podatkowe;
− specyfika dowodów w procesie realizacji podatków lokalnych;
− jak prawidłowo wyznaczyć i przeprowadzić oględziny?
− czy dokumentacja fotograficzna powinna być opisana przez osobę przeprowadzającą oględziny?
− jakie elementy powinien zawierać protokół z przeprowadzonych oględzin?
− jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy podatnik nie udostępnia przedmiotu oględzin (gruntu,
budynku lub budowli)?
− w jakim trybie organ podatkowy powołuje biegłego?
− czy na podstawie postanowienia o powołaniu biegłego biegły może przeprowadzić oględziny
ocenianych obiektów czy też należy wydać postanowienie o przeprowadzeniu oględzin z udziałem
pracownika lokalnego organu podatkowego?
− czy organ podatkowy obowiązany jest przesłać opinię biegłego podatnikowi?
− w jakich sytuacjach należy zawiadomić stronę o przeprowadzeniu dowodu?
− tryb i zasady przesłuchania świadka;
− znaczenie dowodów zgromadzonych ze stron internetowych podatnika;
− w jakich sytuacjach należy wydać postanowienie o włączeniu dowodu do akt postępowania?
−
−
−
−
−
−
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 8 grudnia 2021 r.
NABYWCA:
ODBIORCA:
Nazwa instytucji: ……...………………………………….

Nazwa instytucji: ..…………………….………………...

………………………………………………………………

………………………………………………….……….….

Adres: .……………………………………………………..

Adres: .…………………………………………..….……..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Województwo: …………………………………………….

Województwo: …………………………………………….

NIP …………………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Telefon:.…………..…………Fax:……….………………

Telefon:………………………Fax:………………..……..

E-mail:………….………………………….………………
E-mail:……………………………………………………..
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:
9 GRUDNIA 2021 R. SZKOLENIE ONLINE – DECYZJE PODATKOWE

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT W
NA ADRES E-MAIL:

□ 2021 R./W □ STYCZNIU 2022 R.

……………………………………………
OPŁATA ZA
1 OSOBĘ

UCZESTNIK

LP.

1. IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL
WYDZIAŁ/ STANOWISKO
TELEFON

2. IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL
WYDZIAŁ/ STANOWISKO
TELEFON
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail.

RAZEM:

….....................................
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) .

