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Podatek od nieruchomości 

2018/2019 
 

 

SZKOLENIE 

 
14 marca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na Spotkanie z 

ESO Audit pod tytułem: 
 

 

Podatek od nieruchomości 2018/2019 
 

Termin i miejsce: 

14 marca 2019 r. od godziny 10:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

Szkolenie poprowadzi : Wioleta Biel – doradca podatkowy. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów 

podatkowych. 

 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  

 
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

10:00 – 11:30 Wykład  

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa  

11:45 – 13:15 Wykład  

13:15 – 14:00 Lunch 

14:00 – 16:00 Wykład 
 

 

Program szkolenia: 

 

1. Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ 

na rozliczanie podatku w 2017, 2018, 2019 r. 

2. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości. 

3. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości. 

4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

5. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

6. Podatnik podatku od nieruchomości. 

7. Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. i 2019 r. 

8. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności 

przesyłu. 

9. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli. 

10. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. 

11. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki. 

12. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego. 

13. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów 

podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości. 

14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja. 

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  470 zł od osoby (+23% VAT).  

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 7 marca 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  

eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

mailto:eso@esoaudit.pl

