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oświadczenia można pobrać
w urzędzie skarbowym), a także
dokumenty potwierdzające ar-
gumentację podatnika w zakre-
sie jego ważnego interesu (lub
ważnego interesu publicznego).

5ZAPROPONUJ 
TERMIN SPŁATY

Jeśli staramy się o ulgi w for-
mie odroczenia lub rozłożenia
na raty podatku czy zaległości
podatkowej wraz z odsetkami
za zwłokę, koniecznie wskażmy
we wniosku propozycję uregulo-
wania zobowiązania. Najlepiej,
jeśli podamy po prostu termin
zapłaty, ilość iwysokość rat, wja-
kich chcielibyśmy uregulować
należność (gdy chcemy, by poda-
tek lub zaległość były rozłożone
na raty). Jeśli tego nie zrobimy,
organ podatkowy, przyznając
ulgę, zaproponuje własny har-
monogram, który niekoniecznie
musi nam odpowiadać.

6
DAJ CZAS 
NA ZAŁATWIENIE
SPRAWY

Zgodnie z przepisami ordy-
nacji podatkowej dotyczącymi
terminów załatwiania spraw
przedsiębiorca nie może w nie-
skończoność czekać na rozpa-
trzenie jego wniosku. Organ po-
datkowy powinien rozpatrzyć
wniosek bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w ciągu
miesiąca. Jeśli sprawa okazała-
by się szczególnie skompliko-
wana, termin ten może przedłu-
żyć do dwóch miesięcy.

7W RAZIE POTRZEBY
ODWOŁUJ SIĘ

Gdy staramy się o ulgę
wspłacie zobowiązań podatko-
wych, możemy aktywnie uczest-
niczyć wkażdym stadium postę-
powania podatkowego. Mamy
prawo przeglądać akta sprawy.
Możemy sporządzać z nich ko-
pie, notatki lub odpisy, żądać
uwierzytelnienia odpisów lub
kopii akt sprawy albo wydania
z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów. Możemy również wy-
powiedzieć się w sprawie zebra-
nego materiału dowodowego
przed wydaniem decyzji oraz
dołączyć dokumenty mające
znaczenie dla sprawy.
# Po przeprowadzeniu postę-
powania organ podatkowy wy-
daje decyzję o przyznaniu albo
odmowie przyznania ulgi
w spłacie zobowiązań podatko-
wych. Odwydanej decyzji może-
my się odwołać. Mamy na to 14
dni od daty doręczenia decyzji.

8PILNUJ 
TERMINÓW

Jeśli otrzymamy decyzję
o odroczeniu terminu zapłaty
podatku lub też decyzję o roz-
łożeniu podatku na raty, po-
winniśmy skrupulatnie prze-
strzegać terminów. Wpłata
po terminie wiąże się bowiem
z poważnymi konsekwencjami
finansowymi.
# Dokładny termin płatności
organ podatkowy określa w wy-
dawanej decyzji o odroczeniu

terminu płatności podatku lub
zaległości podatkowej lub roz-
łożeniu podatku albo zaległości
podatkowej na raty. Decyzja za-
wiera również wysokość raty
lub odroczonego podatku,
kwotę odsetek za zwłokę
(w przypadku zaległości podat-
kowej) i wysokość opłaty pro-
longacyjnej. Wydana decyzja
określa nowy termin płatności.
W tym nowym terminie powin-
na nastąpić zapłata. Jeśli przed-
siębiorca nie wpłaci odroczo-
nego podatku lub zaległości
wraz z odsetkami lub nie zapła-
ci którejkolwiek z rat, na jakie
został rozłożony podatek lub
zaległość podatkowa wraz z od-
setkami za zwłokę – terminem
płatności podatku lub zaległo-
ści podatkowej objętej odro-
czeniem lub daną ratą staje się
termin określony na zasadach
ogólnych. Przykładowo w razie
braku zapłaty odroczonego
VAT w terminie wskazanym
w decyzji o odroczeniu lub roz-
łożeniu na raty – terminem
płatności staje się pierwotny
termin zapłaty, czyli 25. dzień
miesiąca następującego po tym,
w którym powstał obowiązek
zapłaty podatku.
# W razie niedotrzymania ter-
minu płatności rat lub terminu
zapłaty odroczonego zobowią-
zania organ podatkowy stwier-
dza wygaśnięcie decyzji w czę-
ści dotyczącej tej raty lub odro-
czonego podatku. W takiej sy-
tuacji przedsiębiorca powinien
niezwłocznie wpłacić całą zale-
głość podatkową wraz z odset-
kami za zwłokę, a nie z opłatą
prolongacyjną. Jeśli nie zapłaci,
organ podatkowy może uru-
chomić egzekucję administra-
cyjną. ∑
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WNIOSEK
o odroczenie terminu zapłaty podatku

Na podstawie art. 67a par. 1 pkt 1 i art. 67b par. 1 pkt 2
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) spółka wnosi 
o odroczenie terminu zapłaty podatku od towarów i usług za
październik 2008 r. przypadającego na 25 listopada 2008 r.
Spółka korzystała z pomocy publicznej udzielonej 
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Otrzymała
środki w wysokości 16 000 euro na uzupełnienie środków
własnych, koniecznych do sfinansowania przedsięwzięć
infrastrukturalnych.
Obecnie, w związku z zatorami płatniczymi u kontrahentów,
nie ma żadnych środków finansowych na zapłatę należnego
VAT. Najbliższy z możliwych terminów, w którym spółka
otrzyma należności finansowe, to 14 stycznia 2009 r. Spółka
nie ma nawet środków na zapłatę dla zatrudnionych 24
pracowników, którzy zgodzili się w podpisanej ze spółką
umowie na wypłacenie wynagrodzeń za listopad i grudzień 
2008 r. w skryptach dłużnych.
Z tego też powodu spółka uważa, że odroczenie zapłaty
podatku jest uzasadnione nie tylko ważnym interesem
podatnika, ale i interesem publicznym.

Grzegorz Lasocki Konrad Zapolski
prezes zarządu                                    prokurent

Załączniki:
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
2. Wyciąg z rachunku bankowego
3. Odpis umowy z pracownikami
4. Zaświadczenie z urzędu pracy
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ać    się o ulgę 
w zapłacie podatku,  aby ją dostać

Fiskus może udzielić ulgi będącej pomocą publiczną:
∑ na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub
# inne nadzwyczajne zdarzenia,
∑ na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń 
# w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
∑ na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach
# przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie

europejskim,
∑ na promowanie i wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego,
# nauki i oświaty,
∑ jako rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym
# interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych

przepisów,
∑ na szkolenia,
∑ na zatrudnienie,
∑ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
∑ na restrukturyzację,
∑ na ochronę środowiska,
∑ na prace badawczo-rozwojowe,
∑ regionalną,
∑ na inne przeznaczenia określone przez Radę Ministrów 
# w drodze rozporządzeń. ∑

Tylko na określony cel
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