
Seminarium 

KIDP i Redakcji Monitora Podatkowego 

 

 

3 .03 2016 r. Warszawa,  godz. 11.30  

w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie,  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 

 

 

 

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 2016. 
 

 

11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników 

11.45 – 12.00 Wprowadzenie   
                        Przedstawiciel      Krajowej Rady Doradców   Podatkowych 

   Prezentacja prelegenta oraz tematu seminarium  
                        Iwona Kordjak – Redaktor Naczelna „Monitora Podatkowego” 

 

12.00 – 14.00.     Wykład I 

 

I. Zasada „in dubio pro tributario” dotycząca rozstrzygania wątpliwości na korzyść 

podatników,  co oznacza w praktyce?  

 

II. Pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej – rewolucyjne zmiany.  

 

1) Rodzaje pełnomocnictw. 

 

2) Doręczenia pełnomocnikom. 

 

3) Kurator. 

 

4) Tymczasowy pełnomocnik szczególny. 

 

5) Reprezentant kontrolowanego. 
 

III.  Nowe reguły dotyczące metod ustalania właściwości organów podatkowych po 

wszczęciu postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. 
 

IV.  Nowe zasady odpowiedzialności wspólników, członków zarządu i likwidatorów 

spółek.  

 

1) Solidarna odpowiedzialność spółki niemającej osobowości prawnej za zobowiązania 

przedsiębiorstwa wniesionego przez wspólnika. 

 

2) Zmiana przesłanek egzoneracyjnych odpowiedzialności członka zarządu. 

 

3) Zasady odpowiedzialności członka zarządu w przypadku zarządu przymusowego. 

 

4) Odpowiedzialność likwidatorów spółek. 



 

V. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku – nowe zasady, wymagania formalne, 

terminy zwrotu nadpłaty. Rozwiązanie problemu złożenia wniosku o stwierdzenie 

nadpłaty tuż przed upływem terminu przedawnienia.  
 

VI. Dlaczego nie warto rezygnować z przygotowywania pisemnego uzasadnienia 

przyczyn korekty od 2016 roku?  

 

Prowadzący: 

- prof. dr hab. Adam Mariański 

- adw. Bartosz Rodak 

- apl. adw. Kacper Sołoniewicz 

 

14.00 – 14.15   Przerwa  na kawę 

 

14.15– 15.45  Wykład II  

 

 

VII. Postępowanie podatkowe – nowe uprawnienia organów podatkowych.  

 

1) Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej.  

 

2) Nakładanie kar porządkowych na osoby, którym podatnik zlecił prowadzenie ksiąg 

podatkowych. 

   

3) Oświadczenie o stanie majątkowym na określony dzień – rozszerzenie uprawnień 

organów.  

 

4) Tajemnica bankowa – uprawnienia organu w dostępie do wspólnego konta bankowego 

podatnika i osoby trzeciej.  

 

 

VIII. Czynności sprawdzające  

 

1) Rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających o postępowania w przedmiocie 

dochodów nieujawnionych. 

 

2) Rozszerzenie uprawnień organów do samodzielnego korygowania deklaracji 

podatnika. 

 

3) Kontrole krzyżowe – nowe uprawnienia organów w zakresie weryfikacji kontrahentów 

podatnika. 

 

 

IX. Kontrola podatkowa  

 

1. Wszczęcie kontroli w sprawie zakończonej decyzją ostateczną – rozszerzenie katalogu 

spraw.  

 



2. Zgoda na wszczęcie kontroli podatkowej przed upływem ustawowego terminu  - nowe 

formy wyrażenia zgodny.  

 

3. Kiedy organ podatkowy nie zawiadomi o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – 

rozszerzenie katalogu spraw.  

 

4. Reprezentant kontrolowanego i pełnomocnik na wypadek nieobecności. 

 

5. Możliwość prowadzenia czynności kontrolnych bez udziału ustanowionego w sprawie 

pełnomocnika.  

 

6. Informatyzacja kontroli dokumentacji księgowej. 

 

7. Co powinien zawierać nowy protokół kontroli podatkowej. 

 

 

15.45-16.00 Dyskusja 

…………………………………………………… 

 

Prowadzący: 

- adw. Bartosz Rodak 

- apl. adw. Kacper Sołoniewicz  


