REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2017-05-08
RIO.II.1422.13.2017

Sz. P.
Prezydenci Miast, Burmistrzowie,
Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
Marszałek Województwa Lubuskiego
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje
szkolenie nt.:

Osoby trzecie w podatkach,
czyli zaległości podatnika nieściągalnego i w upadłości
Szkolenie przeznaczone dla skarbników oraz pracowników organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego, księgowych podatkowych osób zajmujące się wymiarem i windykacją podatków, opłat i należności
publicznoprawnych zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek
rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłaty lokalne) i publicznoprawnych (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń
infrastruktury w pasie drogi, opłata za wycinkę drzew, opłata od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożone
w drodze mandatu, opłata eksploatacyjna, opłata adiacencka).
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”, biuletynów informacyjnych RIO.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
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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.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez
formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona.
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19.
W załączeniu przekazujemy program szkolenia.
Z poważaniem
Prezes Izby
(-) Ryszard Zajączkowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Szkolenie

Osoby trzecie w podatkach,
czyli zaległości podatnika nieściągalnego i w upadłości
Termin: 6 czerwca 2017 r.
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia: 9.30
Prowadząca: Hanna Kmieciak
Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.

UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez
formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podatnik nieściągalny? Czy wykorzystano wszystkie dostępne środki egzekucyjne? Jak ustalić majątek
dłużnika? Ostateczne kroki, czyli egzekucja z nieruchomości. Czy konieczne jest nowe upomnienie i nowy
tytuł wykonawczy? Jak gmina może inicjować egzekucję z nieruchomości? Czy do egzekucji
z nieruchomości muszę mieć wpisaną hipotekę? Naczelnik urzędu skarbowego czy komornik sądowy, kto
prowadzi egzekucję z nieruchomości? Od czego zacząć? Przedstawimy wzory wniosku o egzekucję
z nieruchomości. Co zrobić, gdy taka egzekucję już prowadzi komornik? Jak „przyłączyć się” do egzekucji
z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego? Rola zgłoszenia wierzytelności. Czy wójt
może przejąć nieruchomość za długi w postępowaniu egzekucyjnym? Jak przebiega egzekucja
z nieruchomości? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jak dzielona jest kwota uzyskana z licytacji?
Postępowanie wierzyciela podczas egzekucji z nieruchomości. Jak można dochodzić zaległości gdy
egzekucja z nieruchomości stała się bezskuteczna? Co zrobić gdy w wyniku egzekucji nie dostaliśmy
(wszystkich) swoich zaległości? Co zrobić jeśli organ egzekucyjny umorzy egzekucję z nieruchomości
(nie sprzeda nieruchomości)? Odpowiemy na nurtujące wierzycieli pytania w zakresie egzekucji
z nieruchomości.
2. Podatnik w upadłości, czyli jak wyegzekwować podatek od niewypłacalnego dłużnika. Czy gmina może
postawić podatnika w stan upadłości? Ogłoszenie upadłości. Zgłoszenie wierzytelności (kategorie
i kolejność ich zaspokajania). Jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie wierzytelności - wzór. Postępowanie
z podatnikiem w upadłości. Kto jest podatnikiem? Przedsiębiorca w upadłości czy syndyk?
Gmina w radzie wierzycieli. Jakie stawki podatkowe obowiązują podatnika w upadłości? Czy syndyk ma
obowiązek płacić odsetki? Co wolno organowi podatkowemu w czasie upadłości podatnika? Czy można
wystawiać upomnienie? Do kogo kierować tytuł wykonawczy? Jak zmusić syndyka do płacenia podatku,
należności publicznoprawnej czy opłaty śmieciowej? Rola gminy w postępowaniu upadłościowym
podatnika.
Co zrobić, gdy upadłość się zakończy a długi pozostaną?
3. Pojęcie osób trzecich, czyli kto, oprócz podatnika, odpowiada za jego zaległości. Katalog
i charakterystyka osób trzecich, z analizą konkretnych przykładów. Kto i w jakim zakresie odpowiada za
zaległości podatnika.
4. Przenoszenie odpowiedzialności, czyli jak nie uchybić procedurze. Kiedy, w jaki sposób i od kogo
egzekwować zaległości upadłego podatnika. Za co odpowiada małżonek podatnika, a za co członek jego
rodziny? Jak wyegzekwować zaległości po upadłej spółce? Kto odpowiada za zaległości spółki z o. o.?
Czy nabywca nieruchomości powinien płacić za zaległości zbywającego? Czy można obciążyć podatkiem
dzierżawcę nieruchomości? A jeśli podatnikiem jest dzierżawca, czy można dochodzić zaległości
od właściciela nieruchomości? Odpowiedzialność podatkowa w przypadku podziału osoby prawnej.
5. Dochodzenie należności podatkowych od osób trzecich. Kiedy upomnienie i tytuł wykonawczy?
Regulowanie zaległości przez osoby trzecie, a zwłaszcza zapłata, umorzenie czy przedawnienie podatku.
Hipoteka i zastaw skarbowy u osoby trzeciej.
6. Co zrobić, gdy nie można wyegzekwować zaległości od podatnika oraz osób trzecich?
7. Pytania i dyskusja.

