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Poradnik  

Ulgi w spłacie podatku 
 

 

Może się czasem zdarzyć, że nie będziemy w stanie zapłacić podatku, który „wyszedł” w 

rocznym zeznaniu czy złożonej deklaracji. Choroba, zalanie, niespodziewane wydatki – 

wszystko to może zachwiać naszymi finansami i uniemożliwić uregulowanie zobowiązań 

podatkowych. W takich sytuacjach warto spróbować wystąpić z wnioskiem o umorzenie 

zaległości, rozłożenie podatków na raty bądź odroczenie w czasie ich terminu zapłaty. Jak 

skutecznie starać się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych. 
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1. Kiedy mamy szanse uzyskać umorzenie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zapłaty należności podatkowych 
 

Urzędnicy, rozpatrując nasz wniosek będą kierować się przepisami Ordynacji podatkowej.  Fiskus, 

zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, może udzielić ulg w przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem podatnika lub interesem publicznym.  

 

Ważne! 

 

Podatek a zaległość podatkowa, odroczenie a umorzenie 

 

Przepisy o ulgach w zapłacie należności podatkowych rozróżniają ulgi w spłacie podatku (tzn. 

zobowiązania przed terminem płatności) i zaległości podatkowej (podatku po upływie terminu 

płatności). W tym drugim przypadku naliczane są odsetki za zwłokę (obecnie 15 % w skali roku). 

Warto więc wystąpić o ulgę jeszcze przed terminem płatności podatku.  

 

O umorzenie zaległości możemy się ubiegać natomiast jedynie w odniesieniu do zaległości 

podatkowych i odsetek za zwłokę. Fiskus odmówi nam bowiem wszczęcia postępowania w 

sprawie podania o umorzenie podatku wniesionego przed jego terminem płatności. Jeśli jednak nie 

zdąży wydać postanowienia w tej sprawie przed upływem terminu płatności, powinien się zająć 

naszym wnioskiem. 

 

Różnica jest również między odroczeniem (które polega na wyznaczeniu nowego terminu 

płatności) a rozłożeniem na raty (które polega na podzieleniu naszych należności na przynajmniej 

dwie części o różnych, nowych terminach płatności). Organy podatkowe w przesyłanych pismach 

dokładnie rozróżniają te pojęcia. Warto więc prawidłowo posługiwać się nimi również w naszych 

podaniach. 

 

 

1.1. Ważny interes podatnika 

 

Z ważnym interesem podatnika mamy do czynienia wówczas, gdy znajdziemy się w sytuacji, w 

której z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków nie jesteśmy w stanie uregulować 

należności podatkowych.  

 

Przykładowo, gdy zagrożona jest egzystencja nasza i naszej rodziny (choćby w ten sposób, że po 

spłacie podatku musielibyśmy korzystać z pomocy społecznej), a nie posiadamy środków 

pieniężnych na zapłatę całej kwoty podatku. Podobnie w sytuacji, gdy w razie pobrania podatku 

nastąpiłoby znaczne osłabienie zdolności naszej firmy do funkcjonowania na rynku (czyli tzw. 

zdolności gospodarczej). 

 

Trafne będzie więc powołanie się na ciężką chorobę lub zły stan zdrowia, utratę pracy lub 

możliwości zarobkowych czy zdarzenia o charakterze katastrofy, jak powódź czy pożar.  

 

W przypadku, gdy chcielibyśmy umorzenia naszych zaległości, przywołane zdarzenia muszą 

całkowicie uniemożliwiać nam zapłatę należności. Jeżeli bowiem posiadamy zdolności 

zarobkowe lub mamy perspektywy uzyskiwania dochodów  w przyszłości, fiskus może stwierdzić, 

że kiedyś jednak będziemy w stanie zapłacić zaległe podatki. Przekonać organy podatkowe może 

więc zwykle trwała niezdolność do pracy, poparta najlepiej zaświadczeniami lekarskimi, a i to 

pod warunkiem, że nie otrzymujemy zbyt wysokich świadczeń rentowych. Jak można się domyślić, 

szanse uzyskania takiej ulgi są niewielki, ograniczone do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej. 
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W przypadku jednak, gdy staramy się o raty lub odroczenie, powoływać się na naszą trudną 

sytuację – oczywiste jest, że fiskus będzie sprawdzał, czy będziemy w stanie spłacać raty bądź w 

odroczonym terminie uiścić należność. Z naszego wniosku powinno więc wynikać, że dochody, 

które posiadamy lub których spodziewamy się w przyszłości będą wystarczające nie tylko na 

uiszczanie stałych opłat i bieżących, podstawowych potrzeb, ale i na płatności wobec urzędu 

skarbowego.  

 

1.2. Interes publiczny 

 

Interes publiczny (druga przesłanka uzasadniająca zastosowanie omawianych ulg) ma zaś, w 

przeciwieństwie do interesu podatnika, charakter ogólny. Sprowadza się on do ochrony wartości 

wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do 

organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, potrzeba  korekty błędnych decyzji.   

 

Przykładowo wystąpi on, gdy zapłata podatku będzie powodowała niemożność wypłaty 

wynagrodzeń bądź konieczność grupowych zwolnień w zakładzie pracy. Na interes publiczny 

możemy się powołać również, szczególnie jako argument w sprawie umorzenia, gdy nasze 

zaległości powstały wskutek niezgodnych z prawem działań organów państwa. 

 

Za każdym razem urzędnicy będą oceniać naszą sytuację finansową, życiową, rodzinną i starać się 

ją dopasować do tych przepisów. Sytuacja, na którą się powołujemy musi być wyjątkowa –  

wyjątkiem jest bowiem również zapłata podatku po jego ustawowym terminie płatności. Trzeba 

jednak wiedzieć, że nawet gdy urzędnicy uznają, że w naszej sprawie zachodzi jeden z wyżej 

opisanych „interesów”, nie muszą przychylić się do złożonego wniosku. Decyzja w tej sprawie ma 

bowiem charakter uznaniowy. 

 

Udowodnić, że rzeczywiście potrzebujemy jednej z ulg będziemy musieli sami – organy podatkowe 

stoją bowiem na stanowisku, że to wnioskodawcę obciąża ciężar dowiedzenia, że spełnia warunki 

do przyznania ulgi, jako, że to on domaga się jej zastosowania. Niemniej jednak, w razie 

wątpliwości, urzędnicy będą mieli obowiązek wyjaśnić je z własnej inicjatywy.   

 

2. Jak napisać wniosek 
 

Decyzję, czy udzielić nam jednej z ulg podejmuje naczelnik urzędu skarbowego w trakcie 

postępowania podatkowego, wszczynanego na nasz wniosek. Wniosek ten to nic innego jak pismo, 

które zawiera prośbę o przyznanie jednej z tytułowych ulg. Powinno jednak zawierać wymagane 

prawem elementy:  

1) nasze imię, nazwisko, adres, numer NIP (warto podać również numer telefonu – może to 

przyspieszyć rozpatrywanie naszej sprawy); 

2) określenie naczelnika, do którego kierujemy podanie; 

3) wskazanie ulgi o którą się ubiegamy (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty, dobrze 

podać ile rat i w jakiej wysokości jesteśmy w stanie spłacać); 

4) jakich należności dotyczy (np. podatek dochodowy za 2007 rok). O przyznanie ulg możemy 

ubiegać się zarówno w przypadku, gdy termin płatności podatku jeszcze nie upłynął, jak i w 

stosunku do zaległości podatkowych, po terminie płatności; 

5) uzasadnienie dla przyznania ulgi (warto poświęcić więcej czasu na dobre opisanie naszych 

trudności – te argumenty będą podstawą dla urzędników do przychylenia się bądź nie do 

naszego wniosku). W uzasadnieniu powinno powinny być opisane okoliczności, które 

naszym zdaniem uzasadniają nasz ważny interes lub interes publiczny; 

6) KONIECZNIE - własnoręczny podpis. Można również poprosić inną osobę – 

pełnomocnika – o wystąpienie w naszym imieniu. Należy wówczas załączyć 
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pełnomocnictwo dla tej osoby, nawet, gdy jest to brat lub małżonek. 

 

Gdy otrzymaliśmy upomnienie, możemy starać się o umorzenie, rozłożenie na raty bądź 

odroczenie także jego kosztów. Są one jednak na tyle niewielkie (obecnie 8,80 zł), że chyba prościej 

po prostu je zapłacić.  

 

Ważne!  

 

Pomoc publiczna 

 

Starania o udzielenie ulgi skomplikują się, jeśli jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy firmę. 

Ewentualna pomoc będzie bowiem pomocą publiczną (zwykle zwaną pomocą de minimis), 

podlegającą reglamentacji ze względu na przepisy unijne.  

 

Z tego powodu fiskus będzie żądał od nas większej ilości dokumentów, zaświadczeń i informacji. 

Nieco inne będą również zasady przyznawania ulg. Nie znaczy to jednak, że nie mamy możliwości 

uzyskać rozłożenia na raty lub odroczenia naszych należności. 

 

 

Jeżeli prowadzona jest już egzekucja naszych zaległości, warto wystąpić jednocześnie o 

zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Co prawda będzie mogło do niego dojść dopiero po 

uzyskaniu ulgi, może jednak uda się przekonać komornika skarbowego do szczególnego 

potraktowania nas ze względu na nasze starania. 

 

WZÓR WNIOSKU 

Miłkowo, 22 listopada 2008 r. 

Jan Kowalski 

ul. Filtrowa 21/5 

68-345 Miłkowo 

NIP 345-345-00-58 

Naczelnik  

Urzędu Skarbowego w Miłkowie 

ul. Prosta 23 

68-345 Miłkowo 

 

Zwracam się z prośbą o odroczenie do 30 kwietnia 2008 r. zapłaty mojej zaległości z tytułu podatku 

dochodowego za 2007 rok wynikającego z deklaracji PIT-37 w kwocie 900,00 zł. 

 Uzyskanie ulgi leży w moim ważnym interesie. Obecnie nie posiadam środków na zapłatę 

zaległości, z uwagi na niezawinioną utratę pracy. Utrzymuję się obecnie z synem  z nielicznych pozostałych 

oszczędności. Nie posiadam również żadnych innych wartościowych składników majątku.  

 Konieczność natychmiastowej zapłaty zaległości lub ewentualna egzekucja prowadziłaby do 

pozbawienia nas środków utrzymania oraz  zmuszałaby do korzystania z pomocy społecznej. 

  Obecnie poszukuję pracy, jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. 

 W bieżącym roku zamierzam skorzystać z ulgi rodzinnej w związku z wychowywaniem 

siedmioletniego syna Karola. Tak więc najpóźniej do 30 kwietnia 2009 roku przysługiwał będzie mi zwrot 

nadpłaty za podatek uiszczony w tym roku przez płatnika. Kwota ta będzie wystarczająca do pokrycia 

zaległości za 2007 rok. 

 Załączam kopie dokumentów na potwierdzenie mojej sytuacji osobistej i finansowej (akt urodzenia 

syna, zaświadczenie z urzędu pracy, wyciąg z rachunku bankowego, kopie rachunków za comiesięczne 

wydatki). 

  Jan Kowalski 
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3. Wniosek wysyłamy lub składamy osobiście 
 

Sporządzone pismo musimy złożyć w urzędzie albo przesłać pocztą do właściwego urzędu 

skarbowego. Zwykle więc będzie to urząd, do którego składaliśmy deklarację lub ten, który wydał 

decyzję w sprawie podatku. Pewne odmienności dotyczą osób, które nie mają stałego miejsca 

zamieszkania w Polsce lub tych, które zmieniały urząd. Nawet jednak, gdy wyślemy wniosek do 

niewłaściwego urzędu, ten przekaże go do prawidłowego. Gdy chcemy również ulgi obejmującej 

koszty upomnienia, wniosek w tej sprawie wysyłamy do urzędu, które je do nas przysłał. 

 

Ważne! 

 

Organy podatkowe inne niż Naczelnik Urzędu Skarbowego 

 

Podatki płacimy również na rzecz innych instytucji niż Skarb Państwa, np. podatek od 

nieruchomości czy podatek rolny uiszczany jest gminie. Wniosek o udzielenie ulgi musimy 

wówczas skierować do jej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który będzie ją rozpatrywał.  

 

Sposób rozstrzygania naszego wniosku regulują te same przepisy, co w przypadku urzędu 

skarbowego, więc i nasz sposób postępowania będzie identyczny. 

 

Na podobnych zasadach można również uzyskać rozłożenie na raty lub odroczenie zaległości 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

Wniosek w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego należy natomiast wysłać do tego 

urzędu, który aktualnie prowadzi przeciw nam czynności egzekucyjne, np. doręczył nam tytuł 

wykonawczy lub zajął konto. 

 

Następny krok należy do urzędników fiskusa. 

 

4. Postępowanie podatkowe po wniosku 
 

Gdy nasz wniosek wpłynie do urzędu, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. Od tego 

momentu powinniśmy w ciągu jednego bądź dwóch miesięcy otrzymać decyzję. Jeżeli ten czas 

będzie niewystarczający, urząd powiadomi nas o tym postanowieniem wyznaczającym nowy 

termin. W trakcie postępowania urzędnicy będą prowadzić niezbędne czynności, mające na celu 

wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.  

 

Możemy więc spodziewać się wezwania do urzędu skarbowego w celu uzupełnienia naszego 

wniosku i wyjaśnienia wynikłych w trakcie procedury wątpliwości. Należy wówczas zabrać ze sobą 

dokumenty, które pozwolą nam udowodnić argumenty podane we wniosku. 

 

Przed zakończeniem postępowania możemy spodziewać się otrzymania jeszcze jednego pisma – 

postanowienia o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu, w którym możemy zapoznać się ze 

zgromadzonymi dokumentami.  

 

Pamiętajmy, że jest to jednak uprawnienie, nie obowiązek – nie musimy się więc stawić do urzędu 

w tym terminie. Urzędnicy nie będą musieli wydać takiego postanowienia jedynie w przypadku, 

gdy w całości uwzględnią nasz wniosek – otrzymanie takiego postanowienia jest więc sygnałem, że 

nasze argumenty nie do końca przekonały urząd skarbowy.  
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Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja.  

 

5. Decyzja naczelnika urzędu skarbowego 
 

Decyzję otrzymamy pocztą. Jeśli przekonaliśmy fiskusa, przysłana decyzja zawierać będzie 

harmonogram spłat należności, z podaniem terminów i wysokości rat (wraz z podaniem, co się 

składa na każdą ratę) lub terminu, w jakim musimy spłacić nasz dług. 

 

5.1. Konsekwencje decyzji pozytywnej 

 

Pozytywna decyzja o rozłożeniu na raty lub odroczeniu należności, prócz przejściowej ulgi w 

spłacie długów, nakłada na nas również obowiązki. Podstawowym jest oczywiście obowiązek 

spłaty zadłużenia wraz z naliczonymi do dnia złożenia wniosku odsetkami za zwłokę w sposób 

określony w decyzji.  

 

Ponadto urząd skarbowy naliczy nam opłatę prolongacyjną – w wysokości połowy odsetek za 

zwłokę (obecnie 6,5%) - za okres od złożenia wniosku do dnia spłaty. Opłata ta będzie wliczona do 

kwoty rat. Finansowo więc zyskamy jedynie połowę odsetek za zwłokę, jakie musielibyśmy 

zapłacić bez skorzystania z ulgi.  

 

Jeżeli będziemy spłacać raty w terminie, nie będziemy posiadać zaległości podatkowych. Urząd 

wyda nam więc zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, niezbędne np. przy staraniu się o 

niektóre kredyty. 

 

Pamiętać musimy też, że nasze należności później ulegną przedawnieniu. Moment 

przedawnienia ulegnie przesunięciu o okres od dnia wydania decyzji do dnia terminu płatności 

odroczonych należności lub ostatniej raty podatku lub zaległości podatkowej. 

 

Decyzja pozytywna o umorzeniu naszych zaległości powoduje ich wygaśnięcie wraz z odsetkami 

za zwłokę. Odtąd nie będziemy z tytułu objętych decyzją podatków nic fiskusowi winni. 

 

5.2. Konsekwencje decyzji negatywnej 

 

Niestety, wiele osób otrzyma decyzje negatywne. Fiskus nie lubi odraczać terminu zapłaty podatku 

ani rozkładać na raty, zaś umorzenie traktuje jako szczególny wyjątek. Można wówczas odwołać 

się od niej do dyrektora izby skarbowej. Informację, jak tego dokonać, znajdziemy w pouczeniu 

zawartym w otrzymanej decyzji. Oczywiście, odwołanie możemy złożyć również, gdy decyzja jest 

pozytywna, a my nie jesteśmy zadowoleni z jej warunków. Urzędnicy izby skarbowej ponownie 

rozpatrzą naszą sprawę.   

 

Jeżeli również decyzja dyrektora izby skarbowej nie będzie nas satysfakcjonowała, będziemy mogli 

wnieść na nią skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd rozpatrzy jednak tylko to, 

czy postępowanie przeprowadzone było zgodnie z przepisami.  

 

Warto również pamiętać, że jeśli urząd skarbowy nie zdoła nam doręczyć odmownej decyzji w 

ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przysługuje nam przerwa w naliczaniu odsetek za 

czas postępowania podatkowego. Biorąc pod uwagę, że w skomplikowanych sytuacjach 

postępowania takie potrafią trwać wiele miesięcy, może to być znacząca kwota. 
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Ważne! 

 

Odmienności w przypadku podatków stanowiących dochody gminy 

 

Niektóre podatki, choć pobierane i obsługiwane są przez urzędy skarbowe, stanowią dochód gmin 

(np. podatek od spadków i darowizn). Udzielenie ulgi  w takim podatku wymaga zgody wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Fiskus przekaże im więc nasz wniosek, by taką zgodę uzyskać.  

Otrzymamy o tym informację, liczyć musimy się również z wezwaniem do urzędu miasta lub 

gminy. Zgoda gminy ma bardzo duże znaczenie – gdy będzie negatywna, urzędnicy skarbowi nie 

będą mogli udzielić nam ulgi, choćby byli przekonani o słuszności przedstawionych przez nas 

argumentów. Nie będą mogli też udzielić nam korzystniejszej ulgi, niż taka, na jaką zgodę wyraziła 

gmina.   

Na postanowienie organu gminy, w którym wyraża bądź odmawia on zgody nie przysługuje 

żadne zażalenie. Trzeba też pamiętać, że nawet wtedy, gdy gmina zgodzi się na naszą prośbę, 

urząd skarbowy może nam odmówić pozytywnego rozstrzygnięcia.  

 

 

6. Egzekucja 
 

Jeśli otrzymaliśmy pozytywną decyzję, a toczy się przeciwko nam egzekucja, możemy teraz 

poprosić o umorzenie lub rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych, o ile mamy takie do 

uiszczenia. Podejmując decyzję w sprawie rozłożenia kosztów na raty organ egzekucyjny będzie 

sprawdzał, podobnie jak w przypadku podatków, czy w rozłożeniu na raty mamy ważny interes.  

 

Gdy ubiegamy się zaś o umorzenie kosztów, powinniśmy wykazać, że nie będziemy mogli ich 

uiścić bez znacznego uszczerbku dla naszej sytuacji finansowej lub za ich umorzeniem przemawia 

ważny interes publiczny. 

 

Wniosek taki należy więc sformułować podobnie, jak wniosek o rozłożenie na raty należności 

podatkowych. Warto się przy tym powołać na argumenty, na które powołał się w decyzji organ 

podatkowy. W tym samym piśmie możemy, o ile nie zrobiliśmy tego występując o umorzenie lub 

raty, wnieść o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu spłaty zaległości.  

 

7. Spłata 
 

Ustalone w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty kwoty musimy wpłacać we wskazanych 

terminach na konto urzędu skarbowego lub w jego kasie.  

 

7.1. Niezapłacenie raty w terminie 

 

Nieuiszczenie raty w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie decyzji w tej części, czego 

skutkiem będzie naliczanie odsetek za zwłokę od pierwotnego terminu płatności i skierowanie 

naszych zaległości do egzekucji. Jeżeli taka sytuacja nam się przytrafi, musimy jak najszybciej 

uiścić brakującą kwotę. Następne raty pozostają w mocy, tak więc powinniśmy je spłacać w sposób 

określony w decyzji.  

 

Jak widać wystąpienie o udzielenie opisanych ulg nie jest więc zbyt skomplikowane, nie wymaga 

również znaczących wydatków. Gdy mamy trudności z zapłatą należności, warto poczynić w tym 

kierunku starania. 

Podstawa prawna: ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 

2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 


