
Ordynacja podatkowa

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych i związanych z nimi obowiązków ewidencyjnych.
Zdajemy sobie sprawę, że terminowe złożenie deklaracji czy uregulowanie zobowiązania
podatkowego może być istotnie utrudnione w obecnej sytuacji.

Dostrzegając problemy, jakie mogą wystąpić u przedsiębiorców/podatników, przedstawiamy Państwu środki zaradcze
możliwe do zastosowania w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie mógł zapłacić podatku w terminie?

Co zrobić, gdy z przyczyn technicznych lub organizacyjnych nie będzie możliwe złożenie deklaracji
podatkowej, Pliku JPK w obowiązującym terminie?

- sposób na walkę
ze skutkami koronawirusa

W obecnej sytuacji podatnicy/płatnicy mają w naszej ocenie, z uwagi
na zaistniałą sytuację uzasadnione podstawy ubiegania się o:

odroczenia terminu płatności
podatku/zaliczki na podatek,

rozłożenia na raty podatku bądź
zaległości podatkowej

umorzenia zaległości podatkowej,
części zaległości, odsetek

za zwłokę
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W sprawach indywidualnych, na wniosek podatnika/płatnika,  organ podatkowy może odroczyć
terminy przewidziane w prawie podatkowym, takie jak termin na złożenie deklaracji
podatkowej,  pliku JPK, jeś l i   uprawnienie wynika z art.  48 Ordynacji  podatkowej,  jeś l i  nie
zostały one odroczone przez Ministra Fiansnów w odrębnym akcie.  Warunkiem odroczenia
terminu płatności  jest wykazanie we wniosku przez podatnika/ płatnika ważnego interesu
podatnika lub interesu publicznego. Istotne jest to,  że odroczenie terminu jest moż l iwe
wyłącznie wobec zobowiązań ,  których termin uregulowania jeszcze nie minął .  Wskazujemy
jednakże, że organ podatkowy ma pełną  swobodę  w zakresie uznania przyczyny za uzasadnioną ,
jak i  wobec ustalenia nowego terminu dla danej czynności.

Podobnie na podstawie złożonego wniosku uzasadnionego ważnym interesem podatnika  lub
interesem publicznym organ podatkowy może odroczyć  terminy płatności  podatku, rozłożyć  na
raty kwotę  podatku (uprawnienie to wynika z art.  67a Ordynacji  podatkowej).  W przypadku
wydania pozytywnej decyzji  przez organ podatkowy, zostaje wyznaczony nowy termin płatności
podatku/zaliczki na podatek.  Organ może także rozłożyć  zapłatę  podatku na raty,  jak również
odroczyć  lub rozłożyć  na raty zapłatę  zaległości  podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę ,  lub
też  w uzasadnionych przypadkach umorzyć  zaległość  podatkową  wraz z odsetkami.  

Wskazujemy, iż  na mocy ustawy z 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw, przyznając podatnikom „ulgi”  o których mowa powyżej,  organy nie będą  naliczały opłaty
prolongacyjnej.

Należy też  wskazać ,  że podjęcie działań  we wskazanym zakresie uchroni podatnika także przez
ewentualnymi negatywnymi skutkami odpowiedzialności  karnoskarbowej.  

Wskazujemy, że w złożonym przez podatnika/płatnika wniosku w odniesieniu do wskazanych
moż l iwości,  koniecznym jest wykazanie istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu
publicznego. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, iż  – z uwagi na brak definicji  ustawowych
tych pojęć-  wykazanie zaistnienia którejś  z  przesłanek nie jest łatwe. Zakładamy jednakże, że
organy podatkowe, z uwagi na zaistniałą  sytuację  związaną  z  stanem epidemicznym i
konsekwencjami z tego wynikającymi także dla podatników, będą  do tych zagadnień
podchodzić  z  większą  wyrozumiałością .  Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w procedowaniu
któregoś  z  wymienionych rozwiązań .   

1

2

Zapraszamy do kontaktu

Małgorzata Militz

doradca podatkowy, wspólnik
malgorzata.militz@gww.pl

t: 602 321 637

Piotr Świstak

adwokat
piotr.swistak@gww.pl

t: 508 424 471

Angelika Dahms

prawnik
angelika.dahms@gww.pl

t. 504 086 664
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