Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Podatek od środków transportowych w 2021 roku
Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19

19.01.2021 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
Zakres opodatkowania.
Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
Podatnicy podatku od środków transportowych.
Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
Stawki podatku w roku 2021 r.
Deklaracje podatkowe.
Wymiar podatku od środków transportowych.
Zwrot podatku – przewozy kombinowane.
Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
Zagadnienia szczególne:
▪ Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą;
▪ Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
▪ Pojazdy specjalne / specjalizowane, jak to ustalić?;
▪ Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych;
▪ Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna;
▪ Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu;
▪ Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady
dokumentowania);
▪ Pojazd w dyspozycji komornika;
▪ Bank jako podatnik podatku od środków transportowych;
▪ Kradzież pojazdu a jego opodatkowanie;
▪ Śmierć właściciela pojazdu a obowiązek w podatku;
▪ Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku
podatkowego w trakcie roku;
▪ Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku;
▪ Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca
zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
12. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:
▪ Czynności sprawdzające;
▪ Przesłanki do wszczęcia postępowania;
▪ Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów istotnych dla tego postępowania.

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych: skarbowość i podatki,
studiów w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz w zakresie
zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej
Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor
wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na
Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782);
członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik
Wydziału Finansowego UM w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli
gospodarki finansowej RIO w Rzeszowie, b. członek SKO w Przemyślu,
długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu
terytorialnego.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
19 stycznia 2021 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść
w link, dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie
dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać
się z tematem prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie
i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.

Cena
250 zł netto / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
w wersji elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 15 stycznia 2021 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Podatek od środków transportowych w 2021 roku
19.01.2021 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

