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Jeśli kupujesz firmowy lokal
lub samochód, poproś urząd
skarbowy o zaświadczenie 
o zaległościach podatkowych
sprzedawcy. Inaczej
będziesz za nie odpowiadał

JOANNA BONECKA

Wśród osób, które mogą od-
powiadać za cudze zaległości,
ordynacja podatkowa wymie-
nia bowiem m.in. nabywcę
składników majątku związa-
nego z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą. 

# Obowiązuje limit
# Oczywiście nie zawsze musi-
my martwić się o zaległości po-
datkowe naszego kontrahenta.
To, że coś kupimy od firmy, nie
musi jeszcze oznaczać, że od-
powiemy za jej zaległości po-
datkowe.  Przepisy ordynacji
podatkowej wprowadzają bo-
wiem pewne ograniczenia. Mó-
wią, że nabywca składników
majątku związanego z prowa-
dzoną działalnością gospodar-
czą będzie odpowiadał całym
swoim majątkiem solidarnie z
podatnikiem za powstałe do
dnia ich nabycia zaległości po-
datkowe związane z tą działal-
nością. Wartość jednostkowa
składnika majątku w dniu
sprzedaży musi wynosić jed-
nak co najmniej 16 100 zł. Kwota
ta od przyszłego roku wzrasta i
będzie wynosiła 16 700 zł. Co to
oznacza dla przedsiębiorcy?
Tyle że jeśli coś kupi za taką
kwotę, będzie mógł odpowia-
dać za zaległe podatki!
# Za zobowiązania podatko-
we solidarnie z podatnikiem
odpowie całym swoim mająt-
kiem również nabywca przed-
siębiorstwa i jego zorganizo-
wanej części.
# Zarówno gdy kupujemy
składniki majątku związane z
prowadzoną działalnością go-
spodarczą, jak i wtedy, gdy ku-
pujemy przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowaną część –
nasza odpowiedzialność bę-
dzie ograniczona. Odpowiemy
jedynie do wartości nabytego
przedsiębiorstwa, jego części
lub do wartości nabytych
składników majątku. Załóżmy,
że kupiliśmy od firmy samo-
chód za 30 tys. zł. W takim wy-
padku roszczenia fiskusa, na-
wet gdy będą kilkakrotnie
wyższe, ograniczą się do za-
płaconej przez nas kwoty.

# Zaświadczenie ochroni... 
# Mimo że transakcje takie
obarczone są ryzykiem zapłaty
cudzych długów, skutków tych
można uniknąć. Wystarczy, że
zdobędziemy w urzędzie skar-
bowym zaświadczenie o wyso-
kości zaległości podatkowych
zbywającego. Otrzymamy je
jednak tylko wtedy, gdy złoży-

my w urzędzie skarbowym od-
powiedni wniosek i gdy zgodę
na to wyrazi zbywający.
# Jak napisać taki wniosek?
Podajmy w nim poza swoimi
danymi nazwę urzędu skar-
bowego, do którego kieruje-
my pismo, a potem napiszmy,
o czyje zaległości podatkowe
pytamy (podając koniecznie
NIP kontrahenta). Dobrze je-
śli mamy jego zgodę na wy-

danie takiego zaświadczenia.
Dołączmy ją do wniosku. Na
koniec złóżmy swój podpis. 
# Pamiętajmy, że fiskus określa
wysokość zaległości podatko-
wych zbywającego na dzień wy-
dania zaświadczenia. Powinni-
śmy otrzymać je bez zbędnej
zwłoki. Jeśli to możliwe, niemal-
że od ręki lub z dnia na dzień, nie
później jednak niż w ciągu sied-
miu dni od złożenia wniosku.

# ...choć nie zawsze 
# Samo uzyskanie zaświad-
czenia nie uchroni nas przed

odpowiedzialnością. Odpo-
wiemy bowiem za zaległości
podatkowe i inne należności
powstałe po dniu wydania
zaświadczenia a przed
dniem nabycia przedsiębior-
stwa, jego zorganizowanej
części lub składników mająt-
ku, jeśli od dnia wydania za-
świadczenia do dnia zbycia
upłynęło:
∑ 30 dni – w razie sprzedaży

# przedsiębiorstwa lub jego
części,

∑ trzy dni – przy sprzedaży
# składników majątku.

Są jednak szanse, że się to
zmieni. Organy podatkowe
konsekwentnie twierdziły, że
zaświadczenie skutecznie
ograniczające odpowiedzial-
ność za zaległości podatko-
we zbywającego może być
wydane jedynie przed za-
warciem transakcji. Podob-
ne wnioski wynikały z orze-
czeń sądów administracyj-
nych (np. wyroków NSA z 
18 marca 2003 r., SA/Bd
1591/03 czy WSA w Lublinie
z 26 października 2007 r., 
I SA/Lu 479/07). Jednak 
6 grudnia 2007 r. Izba Skar-
bowa w Warszawie wydała
interpretację, w której
stwierdziła, że możliwe jest
uzyskanie zaświadczenia
ograniczającego odpowie-
dzialność za zaległości po-
datkowe zbywającego już po
zawarciu transakcji (IP-PB3-
-423-206/07-2/AJ). ∑

ZALEGŁOŚCI | Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Nie chcesz płacić, spytaj
urząd o długi kontrahenta

Do uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, potrzebny
jest wniosek. Najlepiej w formie pisemnej. Sama treść wniosku
nie jest skomplikowana. Na początku trzeba oznaczyć wniosko-
dawcę i organ podatkowy. Przedsiębiorca podaje zatem swoje
dane: imię i nazwisko, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz
NIP (REGON). Wskazuje również organ podatkowy, do którego
kierowany jest wniosek, podając jego nazwę i adres. Powinien
skierować wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właści-
wego dla zobowiązań podatkowych spadkodawcy. ∑

Skarbówka poświadczy, 
gdy dostanie wniosek

GPP>RADZI

∑ SKŁADKI NA ZUS ZA WRZESIEŃ
# (płatne w październiku)

Dla rozpoczynających pierwszy raz działalność
gospodarczą i korzystających z ulgi 
w składkach:
Dochód deklarowany do podstawy wymiaru
składek na ZUS za wrzesień nie może być
niższy niż 337,80 zł.
Składki za wrzesień (minimalne):
> ubezpieczenie emerytalne 65,94 zł

(tj. 19,52 proc.);
> ubezpieczenie rentowe 20,27 zł (tj. 10 proc.);
> ubezpieczenie chorobowe 8,28 zł

(tj. 2,45 proc.);
> ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową
# składki należy ustalić samemu na podstawie

rozporządzenia ministra pracy i polityki
społecznej z 29 listopada 2002 r. 
(DzU nr 200, poz. 1692 i nr 203, poz. 1720)
oraz rozporządzenia z 6 marca 2006 r. 
(DzU nr 42, poz. 283), a zakładając, że stopa
wynosi 1,80 proc., składka wynosi 6,08 zł.

Dla osób prowadzących działalność
gospodarczą i niekorzystających z ulgi:
Dochód deklarowany do podstawy wymiaru
składek na ZUS za wrzesień przez:
> prowadzących pozarolniczą działalność
# gospodarczą,
> twórców i artystów,

> osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze,
# położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele),
> wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. 
# oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej

lub partnerskiej,
> osoby współpracujące z prowadzącymi
# pozarolniczą działalność nie może być niższy 

niż 1739,90 zł.
Składki za wrzesień (minimalne):
> ubezpieczenie emerytalne 345,66 zł

(tj. 19,52 proc.);
> ubezpieczenie rentowe 106,25 zł (tj. 6 proc.);
> ubezpieczenie chorobowe 43,39 zł

(tj. 2,45 proc.);
> ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową
# składki należy ustalić samemu na podstawie

rozporządzenia z 29 listopada 2002 r. 
(DzU nr 200, poz. 1692 i nr 203, poz. 1720) 
i rozporządzenia z 6 marca 2006 r. 
(DzU nr 42, poz. 283), a zakładając, że stopa
wynosi 1,80 proc., składka wynosi 31,87 zł.

∑ RYCZAŁTY I DIETY 
# W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe 
na terenie kraju wynoszą w 2008 r.:
– dieta (pełna) 23 zł
– ryczałt za nocleg 34,50 zł
– ryczałt za dojazdy 4,60 zł. ∑

> news'y dotyczące prawa 
# i wymiaru sprawiedliwości
> informacje o aktach prawnych
# – od projektu po wejście w życie
> wszystko o pracach legislacyjnych

> ciekawe wywiady i opinie
# ekspertów
> polemiki i opinie prawników
> porady prawne niezbędne 
# w codziennym życiu

> specjalistyczne analizy prawne
# przydatne przedsiębiorcom
> wzory pism i umów
> komentarze do ustaw

> wskazówki jak firmy powinny
# stosować prawo
> pomoc w ubieganiu się 
# o fundusze unijne

> przystępne porady 
# dla małych firm i samorządów
> praktyczne wyjaśnienia prawników
> aktualne wskaźniki i stawki

> odpowiedzi na pytania
# prenumeratorów
> orzecznictwo przydatne 
# w biznesie

Wszystko co musisz wiedzieć o prawie
Są już dwie gazety – czyli komplet informacji:
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∑ DZIAŁ SPRZEDAŻY

dyrektor: Jan Chmiel
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∑ DZIAŁ MARKETINGU I PROMOCJI
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Niezamówionych materiałów 
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Adam Mularczyk Warszawa, 1 października 2008 r.
ul. Ekologiczna 15
08-790 Warszawa
NIP 701 112 97 01

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Warszawa-Ursynów

Wniosek
o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych
zbywającego.
Na podstawie art. 306g § 1 w związku z art. 112 ordynacji
podatkowej wnoszę o wydanie zaświadczenia o stanie
zaległości podatkowych firmy DOKTOR SPEND S.J, 
NIP 742 224 61 07.
W załączeniu zgoda podatnika na wydanie zaświadczenia

Adam Mularczyk

GPP>WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

gdy przynajmniej tyle wynosi
wartość składników majątku
kupowanego od kontrahenta,
możemy odpowiadać 
za jego zaległości podatkowe
(od przyszłego roku będzie 
to 16 700 zł)

16 100zł
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