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Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 

 

 

Temat szkolenia ON-LINE: 
 

WYMIERZANIE PODATKÓW LOKLANYCH 

NA  2021 ROK 
 

Terminy szkolenia:  
 

2 grudnia 2020 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZASADY DOKONYWANIA WYMIARU PODATKÓW LOKALNYCH NA 2021 ROK. 
 

II. POSTĘPOWANIE PODATKOWE STOSOWANE PRZY WYMIARZE PODATKÓW I REALIZACJI 
DECYZJI WYMIAROWYCH - ZMIANY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19. 
 

III. POTWIERDZANIE UMÓW DZIERŻAWY I JEGO SKUTKI DLA WYMIARU PODATKU ROLNEGO. 
 

IV. PRZESŁANKI I PROCEDURA PRZENOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ NA 
SPADKOBIERCÓW I OSOBY TRZECIE. 

 

Adresaci  szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze gmin i miast; 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast – zajmujący się wymierzaniem podatków lokalnych, 

prowadzeniem postępowań podatkowych oraz egzekucją administracyjną. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ZASADY DOKONYWANIA WYMIARU PODATKÓW LOKALNYCH NA 2021 ROK: 

1. Przypisywanie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów 

nieruchomości – przedstawienie przykładowych stanów faktycznych.  

2. Opodatkowanie budynków i budowli - w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. 

3. Nieruchomości zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie ustaw i uchwał rad gmin – 

zasady zastosowania zwolnień w praktyce. 

4. Reguły opodatkowania nieruchomości związanych i zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej – przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie 

działalności gospodarczej. 

5. Zasady dokonywania wymiaru i obliczania wysokości podatku dla pojazdów opodatkowanych 

podatkiem od środków transportowych. 

6. Przedstawienie katalogu podatników i zasad wymierzania podatku rolnego – w zależności 

rodzaju użytku rolnego objętego podatkiem rolnym. 

7. Problem niemożliwości udzielania pomocy de minimis w rolnictwie do końca roku 2020 – 

przedstawienie wzorów decyzji odmawiających przyznania ulg podatkowych z tego powodu.  
 

II. POSTĘPOWANIE PODATKOWE STOSOWANE PRZY WYMIARZE PODATKÓW I REALIZACJI 
DECYZJI WYMIAROWYCH - ZMIANY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19: 
 

1. Zakres deklaracji i informacji podatkowych objętych obowiązkowymi czynnościami 

sprawdzającymi organu podatkowego – sposób wykonywania czynności sprawdzających. 

2. Skutki wadliwych deklaracji i informacji – konieczne działania organu podatkowego w takich 

przypadkach. 

3. Procedura podatkowa dokonywania wymiaru podatków lokalnych na 2021 rok. 
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4. Przesłanki i procedura wydawania decyzji zmieniających wymiar podatkowy w trakcie roku 

podatkowego. 

5. Przeprowadzanie postępowania dowodowego w pełnym postepowaniu podatkowym – zasady 

zbierania dowodów przez organ podatkowy.  

6. Zasady zapoznawania się podatnika z materiałem dowodowym w razie zamknięcia urzędu 

na bezpośrednią obsługę interesantów w związku z epidemią  - zmiana z Tarczy. 

7. Zasady doręczania pism podatkowych adresatom na kwarantannie i izolacji – zasady doręczeń 

hybrydowych. 

8. Zasady przedawniania zobowiązań podatkowych – czynniki przerywające i zawieszające bieg 

terminu przedawnienia. 

9. Stwierdzanie i określanie nadpłaty oraz zasady postępowania z nadpłatami – przedstawienie 

wzorów decyzji w tych sprawach. 

10. Zasady zaliczania wpłat i nadpłat – przedstawienie wzorów postanowień o zaliczeniu. 

11. Postępowanie w sprawie obciążania nieruchomości hipoteką – w związku ze zmianami w 

postepowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. 
 

III. POTWIERDZANIE UMÓW DZIERŻAWY I JEGO SKUTKI DLA WYMIARU PODATKU ROLNEGO: 
 

1. Wprowadzenie od 31 lipca 2020 r. obowiązku potwierdzania przez wójta zawarcia wszystkich 

umów dzierżawy użytków rolnych. 

2. Zasady, procedura i treść potwierdzenia zawarcia umów – kompetencje wójta w zakresie 

potwierdzania umów. 

3. Potrzeba prowadzenia rejestru potwierdzonych umów – przedstawienie wzoru tego rejestru. 

4. Zakres umów dzierżawy zawartych w trybie art. 28 i art. 38 ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników – skutki tych umów dla wymiaru podatku rolnego od dzierżawców. 

5. Kwestia opłaty skarbowej od potwierdzenia umowy dzierżawy.  
 

IV. PRZESŁANKI I PROCEDURA PRZENOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ NA 
SPADKOBIERCÓW I OSOBY TRZECIE: 
 

1. Zasady nabywania spadku przez spadkobierców z zastosowaniem przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zakres odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawców. 

3. Tryb orzekania organu podatkowego o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców – 

przedstawienie wzorów decyzji o odpowiedzialności spadkobierców. 

4. Zasady odpowiedzialności przedsiębiorstwa w spadku po zmarłym przedsiębiorcy – z 

uwzględnieniem przepisów o zarządzie sukcesyjnym. 

5. Katalog osób trzecich odpowiedzialnych solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania 

podatkowe. 

6. Przesłanki przenoszenia odpowiedzialności na osoby trzecie. 

7. Tryb wydawania i zakres decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie  

- przedstawienie wzorów decyzji o odpowiedzialności osób trzecich. 
 

VI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.  
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu; 

2) akty normatywne, wybrane aktualne orzecznictwo TK i sądów administracyjnych; 

3) aktualne wzory: pism podatkowych, postanowień, decyzji wymiarowych, zmieniających i 

decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców i osoby trzecie, niezbędnych przy 

realizacji tematu w praktyce - 
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– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:  Piotr Ciszewski 

Dotychczasowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z wieloletnim 

doświadczeniem w zakresie tworzenia i analizy uchwał, pism i decyzji podatkowych oraz doradztwa w 

tematyce powyższego szkolenia, a także prowadzenia szkoleń dla pracowników samorządowych z 

zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, procedury podatkowej, 

pomocy publicznej i egzekucji administracyjnej.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena: 290 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

uczestnictwie w szkoleniu)  
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

UWAGA !!!  

Ilość miejsc ograniczona. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze 

bezkosztowe anulacje zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 
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