Program szkolenia*
Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Lp.

Tytuł modułu

Kluczowe zagadnienia

1.

Przepisy z zakresu naliczenia
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Omówienie najważniejszych zapisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (w tym przedstawienie
najnowszych zmian) oraz ustawy Ordynacja podatkowa.
Wyrok Trybunału konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. (K
17/12).
Różnice i podobieństwa prawne pomiędzy podatkiem a opłatą.

2.

Istota tworzenia prawa
miejscowego jako niezbędnego
elementu do naliczenia
zobowiązania z tytułu
przedmiotowej opłaty

Omówienie zakresu tematycznego prawa miejscowego w
obszarze opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
przykładowe uchwały m.in.: o terminowości zapłaty opłaty, o
trybie i sposobie składania deklaracji, o wysokości stawek, o
sposobie zapłaty opłaty.

Procedura postępowania
podatkowego

Ogólne informacje na temat poszczególnych kroków procedury
postępowania podatkowego, w tym m.in.:
 wszczęcie postępowania – rozdział 8 ustawy Ordynacja
podatkowa (postanowienie, data wszczęcia postępowania
z urzędu i na wniosek strony, wyłączenia z zastosowania
procedury wszczęcia),
 wznowienie postępowania – rozdział 17 ustawy Ordynacja
podatkowa (przypadek uprawniający do wznowienia
postępowania, badanie dopuszczalności wznowienia
postępowania, tryb szczególny wydania decyzji
podatkowej),
 przeglądanie akt, sporządzanie kopii akt sprawy - rozdział
10 ustawy Ordynacja podatkowa (wykonywanie kopii akt,
wyłączenia, odmowa przeglądania akt),
 zmiana wysokości zobowiązania – rozdział 19 ustawy
Ordynacja podatkowa (zmiana wymiarowej decyzji
ostatecznej lub nieostatecznej jako konsekwencja
wznowionego lub wszczętego postepowania),
 procedura odwoławcza – przygotowanie odpowiedzi na
zarzuty do decyzji wymiarowej.

4.

Tryby postępowania

Różnice w sposobie prowadzenia postępowania w przypadku
konieczności zmiany wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie w sytuacji kiedy decyzja wymiarowa jest
ostateczna lub nieostateczna – rozdziały.

5.

Procedura naliczenia zobowiązania Omówienie praktycznych aspektów w naliczaniu przedmiotowej
z tytułu opłaty za gospodarowanie opłaty, a w tym:
odpadami komunalnymi
 wszczęcie, bądź wznowienie postępowania podatkowego,

3.

6.

Podatnik oraz jego
odpowiedzialność

7.

Najczęstsze trudności przy
naliczaniu zobowiązania

8.

Korespondencja w postępowaniu
podatkowym, pisma procesowe

 zebranie materiału dowodowego w sprawie, w tym
przesłuchanie świadków, oględziny,
 zapewnienie stronie czynnego udziału w prowadzonym
postępowaniu,
 wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty.
Rodzaje podmiotów obowiązanych do złożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
korekta deklaracji, nowe deklaracje.
Informacje nt. praw i obowiązków podatnika, omówienie
postępowania w przypadku zmiany podatnika w trakcie roku lub
jego śmierci.
Solidarna odpowiedzialność w opłacie, zarys prawa cywilnego w
zakresie solidarnej odpowiedzialności.
Omówienie najczęściej występujących błędów i trudności przy
naliczaniu zobowiązania:
 brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
 czynności sprawdzające,
 procedura wzruszenia decyzji ostatecznej,
 zmiana wysokości stawki opłaty,
 procedura przesłuchania świadków w trybie przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa,
 źle zastosowana stawka opłaty,
 błędy rachunkowe do 1000 zł i powyżej,
 błędne zastosowanie metody łącznej w przypadku
nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne i
niemieszkalne,
 opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach
wielolokalowych.
Omówienie elementów pism w postępowaniu podatkowym,
pism procesowych – ćwiczenia, przykłady.
Łącznie 8 godzin lekcyjnych

* Program szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie
i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w formie elektronicznej lub innej bez zgody
autora zabronione.
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