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Rzeszów, dnia 7 maja 2013 r.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe
szkolenie nt: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak
naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową”
Szkolenie kierowane jest do pracowników, zajmujących się problematyką
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
Szkolenie prowadzić będzie Pani Hanna Kmieciak praktyk i teoretyk w dziedzinie
procedur podatkowych, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu
Miejskiego w Kórniku, wykładowca ośrodków szkoleniowych regionalnych izb
obrachunkowych, autor książki „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków.
Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji z dziedziny procedur
podatkowych w „Finansach Komunalnych”, „Przeglądzie podatków lokalnych
i finansów samorządowych” oraz biuletynów RIO.
Termin szkolenia – 23 maja 2013 r. – I tura i 24 maja 2013 r. – II tura w godz.
9.30 – 15.00.
Miejsce szkolenia – Hotel Rzeszów (mieszczący się w Galerii Rzeszów)
Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, poziom II, sala
marszałkowska
Uwaga: Wejście bezpośrednio do hotelu - idąc w kierunku wiaduktu Śląskiego lub wprost
z poziomu parkingów.

Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje: wykłady, materiały
szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek RIO w Rzeszowie Nr 24
1010 1528 0015 5722 3100 0000. Prosimy o dokonywanie wpłaty za udział do
dnia 20 maja 2013 r. celem wystawienia faktury – do odebrania osobistego podczas
szkolenia. Dokonana wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa
w szkoleniu i nie podlega zwrotowi.
Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 20 maja 2013 r. Na stronie tej znajduje się
instrukcja rejestracji.

Zastępca Prezesa
mgr Anna Trałka

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli
jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową.

1. Powstawanie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: rola deklaracji i decyzji administracyjnej. Odpowiemy na
pytania: Jak weryfikować deklaracje składane przez zobowiązanych? Co
organ podatkowy powinien zrobić gdy podatnik nie składa deklaracji? Jakie
procedury zastosować przy naliczeniu podatku (wszczęcie i prowadzenie
postępowania)? Jak ma wyglądać postępowanie dowodowe i jakie dokumenty
gromadzić? Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie, aby powstało
zobowiązanie? Kiedy i jaką decyzję wydać? Kiedy powstaje zobowiązanie?
Jak doręczenie pism wpływa na obowiązek podatkowy w zakresie opłaty
śmieciowej. Rozwiążemy problem: Czy opłata jest należna w przypadku nie
odebrania decyzji przez podatnika? Jak powinny być kierowane pisma, gdy
podatnik działa przez przedstawiciela lub pełnomocnika? Czy pisma
awizowane można uznać za doręczone i jaki to ma wpływ na powstanie
opłaty? Gdzie doręczać pisma, gdy podatnik „wyprowadził się”? Jak ma
wyglądać korespondencja dla współwłaścicieli nieruchomości, aby powstała
odpowiedzialność solidarna.
2. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli co księgowy
wiedzieć powinien: Omówimy wszystkie sposoby wygasania opłaty
śmieciowej, a szczególnie: zapłatę opłaty: Terminy zapłaty. Odsetki: czy i jak
liczymy? Zarachowanie wpłaty. Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie. Od
kiedy liczymy koszty upomnień. Kolejność zaliczania wpłat. Kiedy należy
wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Potrącenie: Potrącenie
sposobem na dłużników będących jednocześnie wierzycielami gminy. Kiedy
można dokonać potrącenia? Czy potrzebna jest zgoda zobowiązanego?
Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu? Na jaki dzień – w sytuacji
potrącenia - liczymy odsetki? Postanowienie o dokonaniu potrącenia. Kiedy i
w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia? Nadpłata: Co to jest
nadpłata i kiedy powstaje? Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot
nadpłaty? Czy i kiedy organ wydaje decyzję w sprawie nadpłaty? Czy nadpłata
to tylko opłata czy również odsetki? Co z nadpłatą gdy zobowiązany ma inne
zaległości? Kiedy i jak zwrócić nadpłatę? W jakich przypadkach nie jest
możliwe zwrócenie nadpłaty? Czy urząd może potrącić koszty zwrotu
nadpłaty? Jaki jest termin zwrotu nadpłaty? W jaki sposób dokonujemy zwrotu
nadpłaty? Jakich nadpłat nie zwracamy? Czy zobowiązanemu należą się

odsetki od nadpłaty? Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki? Kiedy nie można
orzekać w sprawie nadpłaty? Przeniesienie własności rzeczy lub praw
majątkowych, czyli podatnik oddaje gminie swój majątek za długi: Komu
przysługuje? Czy zawsze potrzebny jest wniosek podatnika? Czy konieczne
jest zawarcie umowy z podatnikiem? Forma wyrażenia zgody lub jej odmowa.
Czy do przejęcia nieruchomości w zamian za długi potrzebna jest uchwała
rady gminy? Na jaki dzień – w sytuacji przeniesienia prawa w zamian za długi
- liczymy odsetki? Czy konieczna jest w tej sprawie decyzja? Umorzenie
zaległości: Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie? Co z
wnioskami składanymi przed terminem płatności? Jakie dokumenty załączyć
do wniosku? Co to znaczy ważny interes podatnika? Co nazywamy interesem
publicznym? Czy organ może czy musi umorzyć zaległość? Umorzenie
podatku czy odsetek? Rozłożenie na raty podatku i umorzenie odsetek – co
zrobić, gdy podatnik nie spłaca rat? Czy można umorzyć pod warunkiem?
Umorzenie opłaty a pomoc publiczna. Umorzenie zaległej opłaty z urzędu.
Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach.
Czy są granice umorzenia? Do jakiej kwoty wójt może umorzyć opłatę
śmieciową? Przedawnienie: Jaki ma wpływ na dochodzenie należnej opłaty?
Kiedy się przedawni opłata śmieciowa? Co ma wpływ na bieg terminu
przedawnienia? Jak liczyć okres przedawnienia? Co zrobić, aby opłata się nie
przedawniła? Co zrobić z zaległością przedawnioną?
3. Jak skutecznie wyegzekwować w gminie opłatę śmieciową, czyli co zrobić gdy
właściciel nieruchomości nie płaci: Postępowanie upominawcze, czyli kiedy
gmina w sposób przymusowy ściąga opłatę śmieciową. Odpowiemy na
pytania: Czy zawsze konieczne jest upomnienie? Kiedy, w jakim terminie,
należy wystawić upomnienie? Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Co z
upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia
upomnienia? Egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej, czyli wszystko o
tytułach wykonawczych. Zajmiemy się takimi problemami jak: Jak prawidłowo
wystawić tytuł wykonawczy? Jak przyśpieszyć ściąganie zaległości przez
urząd skarbowy? Zarzuty do tytułu wykonawczego wnoszone przez podatnika,
czyli jak podatnik może bronić sie przed egzekucją i jak powinien postąpić
organ. Czy właściciel nieruchomości może wnioskować o zawieszenie lub
wycofanie tytułu wykonawczego? Środki ostateczne, czyli egzekucja z
nieruchomości. Co zrobić gdy egzekucja okazała się bezskuteczna? Krajowy
rejestr dłużników, czyli czy i w jaki sposób ujawniać zaległości z tytułu opłaty
śmieciowej? Komu udzielać informacji o dłużnikach gminy? Czy firma
windykacyjna może ściągać opłatę śmieciową na rzecz gminy?
Hanna Kmieciak

