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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
 ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN  

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
CZY GMINA MOŻE WPROWADZAĆ ZWOLNIENIA 

 Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANE Z POMOCĄ 
 UCHODŹCOM Z UKRAINY? 

TERMIN: 27 CZERWCA 2022 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: 440 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...”: 390 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 jest odpowiedzią na sygnalizowaną przez pracowników gminnych organów podatkowych potrzebę 

usystematyzowania i pogłębienia wiedzy dotyczącej praktycznych problemów związanych ze stosowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa.  

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wybranych, 50. wskazywanych przez gminne organy podatkowe 

problemów związanych ze stosowaniem przepisów tej ustawy w kontekście podatków i opłat stanowiących dochody 

gmin. Będą to zagadnienia związane zarówno z postępowaniem podatkowym (np. doręczenia, wydawanie decyzji, 

pełnomocnicy), jak i zobowiązaniami podatkowymi (przedawnienie, zabezpieczenie hipoteczne, następstwo 

prawne). 

Na szkoleniu zostanie także poruszany sygnalizowany przez gminy problem dopuszczalności wprowadzania 

zwolnień z podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych, w których pomaga się osobom uciekającym 

przed wojną na Ukrainie. 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. CZY GMINA MOŻE WPROWADZAĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
ZWIĄZANE Z POMOCĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY? 

−−−− W jaki sposób rady gmin mogą wspierać nieruchomości, które służą do zakwaterowania osób 

uciekających z Ukrainy? 

−−−− Jak napisać zwolnienie dla ww. nieruchomości? 

−−−− Czy zwalniać tylko budynki mieszkalne, czy też inne obiekty? 

−−−− Czy można zwolnić z mocą wsteczną? 

−−−− Na jaki okres wprowadzać zwolnienia? 
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II. ORDYNACJA PODATKOWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH: 
1. Czytam przepisy o doręczeniach. Czy teraz mamy doręczać decyzje na adresy elektroniczne? 

2. Czy jeśli podatnik złoży informację na podatek w formie elektronicznej, to również trzeba wydać 

decyzję elektroniczną? 

3. Radca prawny nie składa formularza pełnomocnictwa na urzędowym wzorze. Czy ono jest ważne? 

4. Jak postąpić, gdy w pełnomocnictwie podano zwykły adres email a nie z ePUAP? 

5. Czy można w ramach czynności sprawdzających, poza postępowaniem, weryfikować ulgę 

inwestycyjną?  

6. Jak to jest z odręcznym podpisywaniem decyzji? Kiedy decyzja może nie mieć podpisu? 

7. Jaka najmniejsza decyzja wymiarowa może być wdana w 2022 r.? 

8. Czy przy zmianie decyzji obowiązuje limit minimalnej kwoty podatku? 

9. Jakie zobowiązania przedawniły się z końcem 2021 r.? 

10. Co może zrobić gmina, gdy niedługo przedawni się zobowiązanie podatkowe? Czy można temu 

zapobiec? 

11.  Czy SKO może trzymać decyzję i doprowadzić w ten sposób do przedawnienia zobowiązania? 

12. Czy możemy zrobić wymiar na 2022 r. bez informacji o nieruchomościach? 

13. Co zrobić, gdy ktoś ze współwłaścicieli nie składa informacji lub deklaracji na podatek? Czy trzeba 

wydawać postanowienie o wszczęciu czy nie? 

14. Jak postąpić z parafią, która nie składa deklaracji chociaż powinna wykazywać przedmioty 

zwolnione od podatku? 

15. Czy po upływie miesiąca od wszczęcia postępowania trzeba ten termin przedłużać i zawiadamiać o 

tym stronę? Czy należy to zrobić dopiero po dwóch miesiącach? 

16. Co mam zrobić z decyzją dla wójta, który ma nieruchomość na osobę obcą? Kto ma wydać decyzję 

− my czy organ wskazany dla wójta przez SKO? 

17. Czy jak ktoś dostanie umorzenie małego podatku np. 200 zł, to musi być w wykazach podawany, 

które udostępnia gmina? 

18. Jakie konkretnie kroki podjąć, gdy nie wpływa deklaracja na podatek od środków transportowych? 

Proszę opisać tryb działania. 

19. Jak to jest z kosztami wydawania odpisów i kopii dokumentów z akt sprawy? Czy pobierać od tego 

opłatę skarbowa i opłatę z rozporządzenia za kopię? 

20. W trakcie wymiaru okazało się, że jeden ze współwłaścicieli nieruchomości nie żyje. Jak w takim 

przypadku postąpić? 

21. Po wymiarze wróciła zwrotka z adnotacją, że adresat nie żyje. Co mam teraz zrobić? 

22. Co to jest ten coroczny wymiar podatków, który zwalnia z obowiązku wydawania postanowienia o 

wszczęciu postępowania? 

23. Mamy decyzję za zeszły rok w WSA, bo podatnik się z nią nie zgadza. Czy w takim przypadku 

możemy zrobić wymiar bez wszczynania postępowania? 

24. Dostaliśmy właśnie setki zmian z ewidencji gruntów i budynków − proszę o pomoc. Co z 

wymiarem, który poszedł i co z tymi decyzjami, które mieliśmy dopiero wydać? 

25. Czy jeżeli widzę, że w informacji podatnik podaje błędną powierzchnię gruntów, która jest inna niż 

w ewidencji, to mogę sama poprawić taką informację, bo to przecież oczywisty błąd? 

26. Czy organ podatkowy może poprawiać źle wyliczone raty w deklaracjach, np. gdy ich nie 

zaokrąglono? 

27. Deklaracja wpłynęła do organu podpisana przez osobę reprezentującą rzekomo spółkę. Czy można 

taką deklarację przyjąć, czy trzeba może to sprawdzić w KRS albo żądać pełnomocnictwa? 

28. Czy gdy jest pełnomocnictwo ogólne, bo taki pełnomocnik zgłosił się przy kontroli podatkowej, to 

on może też podpisać się pod deklaracją złożoną przez podatnika? 

29. W jaki sposób możemy zmienić naszą interpretację prawa podatkowego, która teraz wydaje się 

zła? Czy w ogóle można to zrobić?  
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30. Podatnik ma zaległą opłatę śmieciową i dokonuje wpłaty na I ratę podatku od nieruchomości. Czy 

mamy to zaliczyć na zaległość, czy zgodnie ze wskazaniem? 

31. Jaka jest kolejność postępowania z nadpłatami? Na co i jak się to zalicza? 

32. Jak podatnik po 8 latach rozwiązuje umowę dzierżawy z KOWR, a miał zwolnienie i ulgę z tytułu 

trwałego zagospodarowania, to co zrobić z wymiarem? 

33. Czy jeżeli podatnik wpłacił zaległość z odsetkami, a teraz okazało się, że trzeba mu z tego tytułu 

zwrócić nadpłatę z oprocentowaniem, to również jest oprocentowanie od wpłaconych odsetek? 

34. Proszę omówić krok po kroku jak postępować z inkasentem, który wiemy, że nie wpłacił 

pobranego podatku. 

35. Czy hipoteka chroni przed przedawnieniem czy nie, bo są różne interpretacje? 

36. Kiedy nadpłaty w ogóle są oprocentowane? Czy jak jest uchylenie decyzji i zwrot podatku, to 

trzeba naliczyć oprocentowanie? 

37. Jak teraz wygląda kwestia nienaliczania odsetek za zwłokę, jak zmieniły się koszty doręczenia 

Poczty Polskiej? 

38. Czy możemy przeprowadzić oględziny nieruchomości poza postępowaniem podatkowym? 

39. Co zrobić z wnioskiem o ulgę w spłacie złożonym przez pełnomocnika, który nie dołączył do niego 

pełnomocnictwa? 

40. Jakie obowiązki ciążą na wójcie, który przekazuje odwołanie do SKO? 

41. Podatnik żąda zwrotu nadpłaty w związku z wyrokiem TK z 24.02.2021 r. W jakim trybie taki 

wniosek rozpoznać i jak zakończyć sprawę - wniosek nie jest zasadny naszym zdaniem. 

42. Jak mam wydać decyzję na dziecko, które dostało w darowiźnie nieruchomość? 

43. Czy można udzielać radnym informacji o podatnikach? 

44. Czy inkasent może dostać listę podatników z kwotami podatku, aby go od nich pobierać? 

45. Proszę omówić rygor natychmiastowej wykonalności decyzji - kiedy można wydać, jaka forma itd. 

46. Czy w ramach czynności sprawdzających mogę żądać dostarczenia projektu budowlanego celem 

ustalenia poprawności deklaracji? 

47. Gdy widzimy, że decyzja ostateczna jest zła i powinna być stwierdzona nieważność, ale podatnik 

nie chce złożyć wniosku, to czy sami możemy wnioskować o to do SKO? 

48. Czy jak SKO uchyli decyzję do ponownego rozpoznania i upłynie nam przedawnienie, to 

umarzamy postępowanie? 

49. Jak postępować, gdy naczelnik urzędu skarbowego zwraca się do nas o opinię w sprawie udzielenia 

ulgi w podatku od spadków i darowizn? Czy musimy odpowiadać, czy jak nie odpowiemy, to 

oznacza to, że wyrażamy zgodę? 

50. Koszty postępowania podatkowego - jakimi kosztami, kiedy i jak możemy obciążyć stronę? Co to 

znaczy, że koszty dodatkowe powstały z winy strony? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 24 czerwca 2022 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:  

27 CZERWCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – ORDYNACJA PODATKOWA  
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I PRZESŁANIE 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: 


