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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w związku z pytaniami zgłaszanymi przez JST, w dniu 15 stycznia 2016 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: 

 
 

Warsztaty dla księgowych podatkowych  
w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej 

 
1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadzając szereg 

bardzo istotnych zmian związanych z dochodzeniem, wygaszaniem i zabezpieczaniem należności 
podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gmin.  

 Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się dochodzeniem i egzekucją podatków  
i opłat na rzecz gminy, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od środków transportowych i innych podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych należności publicznoprawnych, m.in.: opłaty za zajęcie 
pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, grzywny nałożonej w drodze mandatu i innych.  
 

Szkolenie prowadzić będzie Hanna Kmieciak – praktyk w dziedzinie dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, autorka książek „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, 
„Zaświadczenia” oraz publikacji z dziedziny procedur podatkowych i publicznoprawnych publikowanych na 
łamach „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa 
Finansów Publicznych”. 

 

Szkolenia odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 

godzina rozpoczęcia - 9.30. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 

RIO w Zielonej Górze do dnia 12 stycznia 2016 r. fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl. 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 
9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

 
 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie 

 
Warsztaty dla księgowych podatkowych w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej 

 

Termin: 15 stycznia 2016 r.     

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzące: Hanna Kmieciak 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.  

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem)  

do RIO w Zielonej Górze do dnia 12 stycznia 2016 r.: fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 

PROGRAM 

1. Zapłata podatku: Instytucja pieniądza elektronicznego. Zapłata podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego,: 
prowizja i opłaty; czy konieczna jest uchwała rady gminy? Nowe regulacje odnoszące się do kolejności zaliczania 
wpłat. Jak rozliczać koszty upomnienia? Zupełnie nowe uregulowania odnoszące się do postanowień  
o zarachowaniu wpłaty: z urzędu czy na wniosek podatnika. Dopuszczenie zapłaty podatku przez inne osoby niż 
podatnika – kto za podatnika może płacić zobowiązania?  

2. Nadpłata podatku: Korekta deklaracji a nadpłata. Kiedy przeprowadzać postępowanie w sprawie nadpłaty? Decyzja 
stwierdzająca nadpłatę. Jak odmówić stwierdzania nadpłaty? Jak postąpić z nadpłatą? Czy musimy zwracać 
nadpłaty? Czy można zarachować nadpłatę na koszty upomnienia? Nowe terminy zwrotu nadpłaty. Nowe sposoby 
zwrotu nadpłat.   

3. Odsetki: Nowe sytuacje wyłączania naliczania odsetek. Obniżone stawki odsetek (50% i 75%) – kiedy i jak 
stosować? Podwyższona stawka odsetek (150%) – czy należy się gminie?  

4. Ulgi w spłacie zobowiązań: Umorzenie zaległości z urzędu – nowy warunek. Rozłożenie na raty – nowe zasady  
w przypadku braku spłaty trzech rat.   

5. Osoby trzecie: Jak zmieniła się odpowiedzialność członka zarządu za zaległości spółki? Likwidator spółki – nowa 
osoba trzecia odpowiedzialna za zaległości. Co ma Prawo restrukturyzacyjne do podatków? Zmiana toku 
postępowania przy przenoszeniu odpowiedzialności na osoby trzecie. Obligatoryjne wezwanie do złożenia 
oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu. Ogłoszenie upadłości podatnika a odsetki od osoby 
trzeciej.  

6. Nowe zasady orzekania o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości i nadpłaty.  
7. Inkasenci: Kiedy i w jaki sposób organ podatkowy żąda zwrotu wynagrodzenia za inkaso?  
8. Zupełnie nowy zastaw skarbowy: Czy dokonanie spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które 

mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, jest obowiązkiem organu podatkowego? Co to jest Rejestr Zastawów 
Skarbowych i gdzie go szukać? Jak wpisać zastaw skarbowy?  

9. Egzekucja: Omówimy zmiany w egzekucji administracyjnej obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., a wśród nich miedzy 
innymi: regulacje odnoszące się do egzekucji miękkiej; zmiany w tytule wykonawczym; nowe zasady zwrotu tytułu 
wykonawczego; nowe rozporządzenie w sprawie kosztów upomnień; Czy wierzyciel może nie prowadzić do 
egzekucji i przez jaki okres? Formy działań informacyjnych wierzyciela względem zobowiązanego, przypadki,  
w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania. Egzekucja opłaty śmieciowej  
– co z podpisywaniem porozumień z naczelnikami urzędów skarbowych? 

10. Dyskusja uczestników.  

 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Warsztaty dla księgowych podatkowych w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej 
 

Termin:  15 stycznia 2016 r.   

 
 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

 
(zgłaszający) 
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