
 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 

 
 

 
 

Zielona Góra, 2016-01-20 
RIO.II.1422.05.2016 
 

 
Panie i Panowie 
Prezydenci Miast,  
Burmistrzowie,  
Wójtowie Gmin 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 25 lutego 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
organizuje szkolenie nt.: 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU 
 

Celem szkolenia jest omówienie zmian w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji 
podatkowej, które mają wpływ na wymiar i pobór podatków lokalnych w 2016 r. W szczególności analizie 
poddane zostaną zmiany w zakresie procedur podatkowych oraz związane z realizacją podatków lokalnych, 
które zostały wymierzone w drodze stosownych decyzji. Przedstawione zostaną również nowe przepisy 
wykonawcze, które regulują takie kwestie jak wzory formularzy pełnomocnictw, czy też koszty kopii 
dokumentów. 

 

Szkolenie prowadzić będzie dr Rafał Dowgier (adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 
Podatkowego; specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji podatkowej, 
redaktor naczelny „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”).  

 

Szkolenie 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 22 lutego 2016 r. fax: (68) 329 19 03; e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; 

katarzyna.duczmal@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 wraz z formularzem 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 
 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU 
 

 

Termin: 25 luty 2016 r. 

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzący: dr Rafał Dowgier 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.  
 

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

do RIO w Zielonej Górze do dnia 22 lutego 2016 r.: fax: (68) 329 19 03;  

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

 
 

PROGRAM 
 

1. ZMIANYW ZAKRESIE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH: 

 korekta z urzędu do 5 000 zł 

 możliwość nakładania kary porządkowej za niewykonanie wezwań 

 czy można karać za brak deklaracji lub informacji podatkowej? 

 na kogo można nałożyć karę porządkową w przypadku braku deklaracji podatkowej osoby 
prawnej? 

 
2. DECYZJE WYMIAROWE W 2016 R.: 

 rozszerzenie możliwości wydawania nakazów płatniczych 

 terminy płatności podatku w kwocie do 100 zł (płatność jednorazowa) 

 decyzje na niskie kwoty podatku (do 6,10 zł) oraz zmiany tych decyzji w trakcie roku 
podatkowego 

 decyzje dla nowych podatników, którzy złożyli informacje podatkowe (brak obowiązku wydawania 
postanowienia o wszczęciu postępowania oraz o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do 
wypowiedzenia się w zakresie materiału dowodowego) 

 zmiana decyzji wymiarowej w trybie art. 254 o.p. 
 
3. DECYZJE NA PODATEK ROLNY NA 2016 R.: 

 zmiany w zakresie przeliczania użytków rolnych i ich wpływ na decyzje wymiarowe 

 jak odpowiadać na odwołania od decyzji, w których zastosowano nowe przeliczniki? 

 opodatkowanie rowów w 2016 r. i latach wcześniejszych 

 opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych w roku 2016 i latach wcześniejszych 
 
4. WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PO ZMIANACH: 

 zapłata podatku przez inne podmioty niż podatnik 

 nowa, obniżona o 50% stawka odsetek za zwłokę 

 rozszerzenie katalogu sytuacji, w których odsetki nie są naliczane 

 pierwszeństwo zaliczania wpłat na koszty upomnienia 

 ograniczenie wydawania z urzędu postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości 
podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia 

 brak zaokrągleń przy zaliczaniu wpłat, nadpłat i zwrotów podatku 
 
5. ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW: 

 nowe rodzaje pełnomocnictw: szczególne, ogólne, do doręczeń w kraju 

 urzędowe formularze pełnomocnictw (czy są obowiązkowe?, co, gdy formularz jest wadliwie 
wypełniony?, co z pełnomocnikami powołanymi przed 01.01.2016 r.?) 

 obowiązek doręczania pism pełnomocnikom profesjonalnym w formie elektronicznej 
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6. URZĘDOWA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KOPIE I ODPISY DOKUMENTÓW: 

 rozszerzenie uprawnień strony na uzyskiwanie kopii dokumentów z akt sprawy 

 odpłatność za kopie dokumentów 

 orzekanie o kosztach postępowania związanych z wydanymi kopiami i odpisami 
 
7. NOWE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE STWIERDZENIA NADPŁATY: 

 korekty deklaracji bez obowiązku pisemnego uzasadnienia 

 zakres postępowania wszczętego z wniosku o stwierdzenie nadpłaty 

 jak postępować z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty złożonymi przed 01.01.2016 r.? 

 jak powinna być skonstruowana decyzja o stwierdzeniu nadpłaty? 

 jak powinna być skonstruowana decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty? 

 jak powinna być skonstruowana decyzja uznająca jednie w części zasadność wniosku  
o stwierdzenie nadpłaty? 

 decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty a skuteczność korekty deklaracji 

 co ma zrobić organ podatkowy, gdy stwierdzi w toku postępowania dotyczącego nadpłaty,  
iż podatnik zaniżył wysokość zobowiązania podatkowego? 

 
8. NOWY ELEMENT FORMALNY PODANIA: 

 identyfikator podatkowy jako element formalny podania 

 skutki złożenia podania bez identyfikatora 

 postępowanie organu podatkowego z podaniem, które nie zawiera identyfikatora 
 
9. NOWY WZÓR DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 

 co zmieniło się we wzorze deklaracji? 

 czy złożenie deklaracji na starym wzorze wywołuje skutki prawne? 

 co zrobić w przypadku, gdy deklaracja zostanie złożona na starym wzorze? 

 

10. INDYWIDUALNE KONSULTACJE. 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2016 ROKU 
 
 

Terminy:  25 luty 2016 r. 
 
 

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

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

………………………………………………… 
(zgłaszający) 


