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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH  

ORAZ NIEKTÓRYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI 
BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM. 

USTALANIE MOMENTU PRZEDAWNIENIA W PRAKTYCE 
 
 

TERMIN: 27 CZERWCA 2022 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. 

 
 

 

KOSZT: 440 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat w wersji elektronicznej wydawany 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%) 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

1. Powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej 

(charakter decyzji ustalających i określających zobowiązanie podatkowe).  

2. Terminy płatności a wymagalność zobowiązań.  

3. Przedawnienie biegu terminu przedawnienia należności podatkowych – zasady ogólne. Czy 

przedawnienie zawsze następuje z urzędu, czy konieczne jest wydanie decyzji? Jak liczyć terminy 

przedawnienia? Czy przedawnienie może nastąpić w sobotę? 

4. „Przedawnienie zobowiązania podatkowego” a „przedawnienie prawa do wymiaru zobowiązania 

podatkowego”. 

5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku: 

−−−− ogłoszenia upadłości, otwarcia restrukturyzacji; 

−−−− zastosowanie środka egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości; 

−−−− odroczenia/rozłożenia na raty; 

−−−− wszczęcia postępowania karno-skarbowego; 

−−−− wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 
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6. Jak liczyć termin przedawnienia w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego, a jak w 

przypadku wniesienia skargi do sądu? Pojęcie skutecznego i nieskutecznego środka 

egzekucyjnego. Jak liczyć terminy przedawnienia w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty? 

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny przerywa bieg 

przedawnienia? Czy można przerwać bieg terminu przedawnienia, który został zawieszony? Czy 

konieczne jest zawiadomienie podatnika o wszczęciu postępowania karno-skarbowego? Liczenie 

terminu przedawnienia w zależności od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Przedawnienie a najnowsze zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Czy dobrowolna 

wpłata ma wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? Jak 

prawidłowo liczyć termin doręczenia pism, kiedy doręczenie jest skuteczne? 

7. Przedawnienie należności zabezpieczonych hipoteką przymusową i zastawem skarbowym. Czy 

zobowiązania zabezpieczone hipotecznie nie ulegają przedawnieniu? Jak liczyć odsetki od 

należności zabezpieczonych hipotecznie po upływie terminu przedawnienia? 

8. Przedawnienie zobowiązań wobec spadkobierców. 

9. Przedawnienie zobowiązań solidarnych. 

10. Przedawnienie prawa do wydania decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na osobę trzecią a 

przedawnienie zobowiązania osoby trzeciej.  

11. Rygor natychmiastowej wykonalności. Kiedy organ może nadać rygor natychmiastowej 

wykonalności? Jak uchylenie rygoru oraz samej decyzji podatkowej wpływa na bieg terminu 

przedawnienia?  

12. Dobrowolne spełnienie przedawnionego zobowiązania.  

13. Powstanie, wymagalność, przedawnienie i dziedziczenie następujących należności 

publicznoprawnych:  

−−−− opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

−−−− opłaty adiacenckej i renty planistycznej,  

−−−− należności z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej, 

−−−− należności z ustawy o drogach publicznych, 

−−−− należności z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

−−−− opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania 

przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach. 

14. Obowiązki wierzyciela wobec organu egzekucyjnego w związku z przedawnieniem zobowiązań.  
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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) – PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
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: 


