
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia on-line: 
 

WYMIERZANIE PODATKÓW LOKALNYCH NA 2022 ROK  
 

- AKTUALNE ZMIANY PODATKOWE  
 

Termin szkolenia:   

14 grudnia 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKLANYCH - WPROWADZONE W 2021 R. ORAZ 

PLANOWANE OD 2022 ROKU. 
 

II. DOKONYWANIE WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU – Z 

UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA TK I SĄDÓW. 
 

III. POSTĘPOWANIE DOWODOWE ORGANU PODATKOWEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA 

PODATKOWEGO – REGUŁY GROMADZENIA DOWODÓW. 
 

IV. ZASADY WYGAŚNIĘCIA I PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NALICZANIA 

ODSETEK PODATKOWYCH. 
 

Adresaci  szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze gmin i miast; 

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

prowadzeniem postępowań podatkowych. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKLANYCH - WPROWADZONE W 2021 R. ORAZ 

PLANOWANE OD 2022 ROKU:  

1. Nowy podmiot prawa: Społeczna Agencja Najmu – zasady działania i współpracy z gminą oraz jej 

opodatkowania – zmiana od 23 lipca 2021 r. 

2. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, obowiązujące od 31 lipca 2021 r. – 

zmiany w oznaczeniach symboli gruntów i ich skutki dla wymiaru podatków. 

3. Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzone z dniem 5 października 2021 r. przez ustawę o 

doręczeniach elektronicznych. 

4. Zmiany w zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze części 

lotniczych lotnisk użytku publicznego – obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. 

5. Zmiany w zwolnieniu nieruchomości kolejowych – planowane od 1 stycznia 2022 r. 

6. Nowe zwolnienie w opłacie targowej rolników i ich domowników - wprowadzane przez ustawę o 

ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników. 

7. Nowa obowiązkowa uchwała rady gminy w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i określenia 

regulaminu tego handlu – przedstawienie wzoru uchwały. 

8. Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzane przez Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. – w zakresie 

dotyczącym działań gminnych organów podatkowych. 

9. Planowana rekompensata dla gmin z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą 

opodatkowania elektrowni wiatrowych – zasady uzyskiwania rekompensaty. 

10. Wejście w życie z dniem 5 lutego 2022 r. wyroku TK nr K 4/19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1336) w sprawie 

elektrowni wiatrowych – działania organów w zakresie opodatkowania elektrowni za 2018 rok. 

II. DOKONYWANIE WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU – Z 

UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA TK I SĄDÓW: 

1. Zasady powstawania zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych wobec osób fizycznych i 

prawnych.  



 

 

2. Sposoby opodatkowania współwłasności – zasady odpowiedzialności solidarnej. 

3. Wymierzanie podatku od nieruchomości w stosunku do poszczególnych gruntów, budynków i budowli. 

4. Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą – w świetle 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. 

5. Wymierzanie podatku od środków transportowych – w zależności od rodzaju pojazdu. 

6. Zasady opodatkowywania gruntów - podatkiem rolnym i leśnym. 

7. Wymierzanie podatków lokalnych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. 

8. Reguły ustalania i poboru opłaty targowej. 

9. Postępowanie wymiarowe na 2022 rok wobec dotychczasowych podatników – gdy stan faktyczny 

nie uległ zmianie. 

10. Decyzje określające zobowiązanie podatkowe na rok 2022 – przesłanki i procedura wydawania decyzji. 

11. Przesłanki i prowadzenie pełnego postępowania podatkowego w sprawie dokonania wymiaru podatków 

lokalnych na 2022 rok. 

12. Zasady niedokonywania wymiaru z uwagi na niską kwotę zobowiązania podatkowego. 

13. Elementy i prawidłowa treść decyzji wymiarowych na 2022 rok – przedstawienie wzorów decyzji.  

14. Skuteczność doręczeń decyzji wymiarowych – zasady dokonywania doręczeń pism podatkowych z 

uwzględnieniem przepisów epidemicznych. 

15. Przesłanki do wznowienia postępowania wymiarowego a przesłanki do zmiany decyzji w trybie art. 254 

Ordynacji podatkowej.  

16. Postępowanie i decyzje wymiarowe w razie niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do 

skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej – w stosunku do osób fizycznych i prawnych. 
 

III. POSTĘPOWANIE DOWODOWE ORGANU PODATKOWEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA 

PODATKOWEGO – REGUŁY GROMADZENIA DOWODÓW: 

1. Zakres dowodów stosowanych w postępowaniach podatkowych – prowadzonych w oparciu o Ordynację 

podatkową. 

2. Postępowanie z dokumentami – zasady poświadczania dokumentów. 

3. Sposób przeprowadzania dowodów z zeznań strony i światków, oględzin oraz opinii biegłych – 

zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu. 

4. Postępowanie organu w razie złożenia żądania strony o przeprowadzenie konkretnego rodzaju dowodu. 

5. Zasada nieżądania dowodów od strony na potwierdzenie faktów znanych organowi z urzędu. 

6. Przesłanki i tryb przyjmowania oświadczeń strony. 

7. Obowiązek organu zawiadamiana strony postępowania o uchybieniu terminu do dokonania przez nią 

czynności i wyznaczanie dodatkowego terminu - wprowadzony przez Tarczę Antykryzysową. 

8. Zapoznawanie stron postępowania ze zgromadzonym materiałem dowodowym – sytuacje w których 

można odstąpić od zawiadamiania stron o zakończeniu zbierania materiału dowodowego. 

9. Sposób prowadzenia metryki sprawy. 
 

IV. ZASADY WYGAŚNIĘCIA I PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NALICZANIA 

ODSETEK PODATKOWYCH: 

1. Zastosowanie ustawowych przesłanek wygasających zobowiązanie podatkowe. 

2. Przedawnienie prawa wójta gminy do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. 

3. Generalna zasada przedawniania zobowiązań podatkowych. 

4. Przesłanki i zastosowanie w praktyce przerwania biegu terminu przedawnienia. 

5. Zasady zawieszenia biegu terminu przedawnienia. 

6. Problem możliwości egzekwowania przedawnionych należności podatkowych – zabezpieczonych 

hipoteką lub zastawem skarbowym. 

7. Sposób obliczania odsetek z tytułu zaległości podatkowych. 

8. Zasady zastosowania w praktyce przesłanek nienaliczania odsetek podatkowych. 

9. Postępowanie organu i sposób obliczania odsetek w razie wpłat niekompletnych. 
 

IV. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.  
 



 

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem, Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

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

3) aktualne wzory:  

a) pism podatkowych, postanowień i decyzji w zakresie wymiaru podatków, 

b) pism, postanowień i decyzji zmieniających dokonany wymiar podatków, 

c) postanowień o zaliczeniu wpłat podatnika, 

d) uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i określenia regulaminu 

tego handlu - 

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

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

podatkowej, pomocy publicznej, egzekucji administracyjnej oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby (obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

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

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z jednego adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 
 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 

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

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

