Agata Dzięgiel-Matras
Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator
31-419 Kraków, ul. Kwartowa 26/47,
NIP: 945 112 75 52, Regon: 120303101,
email: podatki.lokalne@gmail.com tel. 603 671 407
www.podatkowyreferat.pl

Zapraszam do udziału w warsztatach online
"ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN CZ. II"

Termin:

1 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00
Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00
– 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.
Ważne:
Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska
odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma
wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

Program warsztatów online:
ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN CZ. II

Podstawą regulującą funkcjonowanie wszelkich podatków, w tym również
podatków i opłat stanowiących dochody gmin: podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego czy opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustawa Ordynacja
podatkowa. Ustawa określa reguły postępowania podatkowego, czynności
sprawdzających, kontroli podatkowej oraz zasady zachowania tajemnicy
skarbowej i wydawania zaświadczeń.

1. Ogólne zasady postępowania podatkowego. Obowiązek stosowania do
podatków lokalnych zasad legalizmu i praworządności, prawdy
obiektywnej oraz czynnego udziału stron.
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2. Strona w postępowaniu podatkowym. Działanie strony przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo ogólne a pełnomocnictwo szczególne.
3. Terminy załatwiania spraw. Zasady obliczania terminów załatwiania
spraw. Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy.
4. Sposoby doręczania pism. Zasady doręczania pism za pomocą pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie przez
sołtysa. Doręczanie wydruków pism wydanych w formie dokumentu
elektronicznego. Skutki doręczenia pisma. Doręczanie pism osobom
fizycznym i osobom prawnym. Moment doręczenia pisma na
podstawie art. 150 Ordynacji podatkowej.
5. Przesłanki wezwania podatnika. Treść wezwania.
6. Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu i na wniosek. Data
wszczęcia postępowania. Odstępstwo od wydania postanowienia w
sprawie wszczęcia postępowania. Odmowa wszczęcia postępowania.
7. Prowadzenie postępowania dowodowego. Przykłady dowodów w
postępowaniu dowodowym. Obowiązek zebrania całego materiału
dowodowego. Wezwanie strony do przedstawienia dowodu. Prawo
strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału
dowodowego.
8. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy. Rodzaje decyzji z zakresu
podatków i opłat lokalnych. Umorzenie postępowania z uwago na
bezprzedmiotowość. Związanie organu podatkowego doręczoną
decyzją.
9. Charakter i rodzaje wydawanych postanowień z zakresu podatków i
opłat lokalnych.
10. Najczęstsze przesłanki wznowienia postępowania podatkowego oraz
decyzje wydawane po wznowieniu postępowania. Zmiana lub
uchylenie decyzji ostatecznej z uwagi na zmianę okoliczności
faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości
zobowiązania. Wygaśniecie decyzji uznaniowych w zakresie
odroczenia lub rozłożenia na raty.
11. Zakres czynności sprawdzających prowadzony
podatkowy. Wezwanie do złożenia wyjaśnień.

przez

organ

12. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej przez organ podatkowy.
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
Upoważnienie do kontroli. Protokół kontroli.
13. Obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej. Szczególne zasady
udostępnienia informacji objętych tajemnicą skarbową innym
podmiotom.
14. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe. Zakres danych w
zaświadczeniu. Rozdaje zaświadczeń.
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Adresaci warsztatów:
Skarbnicy oraz pracownicy urzędów gmin/związków międzygminnych
realizujący dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras
Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz
doradca podatkowy.
Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu
terytorialnego z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji
podatkowej od ponad 20 lat.
Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków
i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz
do zmian z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin
2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego od 1 lipca 2019 r. z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi po zmianach w 2019 r. z komentarzem”, „Podatki
i opłaty lokalne w dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór
przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021
Zbiór przepisów”.
Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych
PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na
Facebooku.

Cena uczestnictwa w warsztatach:
270 zł od 1 osoby (vat zw. w przypadku finansowania ze środków
publicznych, vat 23 % w pozostałych przypadkach).
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