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Prowadzący: Hanna Kmieciak 



Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: 

• Zapłata; 

• Pobranie podatku przez inkasenta; 

• Potrącenie;  

• Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; 

• Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych; 

• Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu 
egzekucyjnym; 

• Umorzenie zaległości; 

• Przedawnienie; 

• Zwolnienie z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej; 

• Nabycie spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu 
terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku; 
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Zapłata podatku: 

• Gotówką; 

• Bezgotówkowo; 

• Innym instrumentem 
płatniczym; 
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• Zarachowanie wpłaty – postanowienie. 

• Postanowienie o zarachowaniu wpłaty wydaje 
się WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK, gdy: 
 wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za 

zwłokę lub 

 zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem 
podatnika, lub  

 kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości 
podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie 
przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia (58,00 zł), lub 

 od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek 
(8,70 zł). 
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Pobranie podatku przez inkasenta: 

• Pojęcie inkasenta; 

• Uchwała rady gminy; 

• Brak dostępu do tajemnicy skarbowej; 

• Rozliczenie inkasenta; 

• Termin płatności dla inkasenta; 

• Inkaso; 
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Potrącenie - tytuły potrąceń: 
• prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 

lub art. 417² KC, 

• prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem 
okoliczności przewidzianych w art. 417 lub art. 417² KC, 

• nabycia przez gminę nieruchomości na cele uzasadniające jej 
wywłaszczenie lub wywłaszczenie nieruchomości na podstawie 
przepisów o gospodarce nieruchomościami, 

• odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej przez wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta), 

• wzajemne, bezsporne i wymagalne wierzytelności podatnika wobec 
gminy z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie 
umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, 
pod warunkiem, że potrącenie dokonywane jest przez tego 
podatnika i z tej wierzytelności. 
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Potrącenie: 

• Potrącenie na wniosek i z urzędu; 

• Rozliczenie kwoty potrąconej; 

• Odmowa potrącenia; 

• Potrącenie należności 
publicznoprawnych; 
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Przeniesienie własności rzeczy lub praw 
majątkowych: 

• Tylko na wniosek podatnika; 

• Umowa pisemna przenosząca własność; 

• Termin wygaśnięcia zobowiązania; 

• Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie 
zobowiązania; 
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Zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku: 

• Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie 
zapłaconego podatku.  

• Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z 
URZĘDU na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 
zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań 
podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z URZĘDU, 
chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub 
w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

• Zaliczenie nadpłaty – postanowienie o zaliczeniu nadpłaty. 

• Zwrot nadpłaty. 
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Umorzenie zaległości: 

• Umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika może nastąpić tylko w 
przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 

• Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu: 
o zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne; 
o kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów 

upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, 
o kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym 

postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o 
ogłoszenie upadłości;  

o podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił 
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 
kwoty 5.000 zł i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub 
jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia 
odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. 
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Umorzenie zaległości publicznoprawnej: 

• na wniosek zobowiązanego: 

o w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym – 
umorzenie w całości; 

o w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi zobowiązanego – umorzenie w części; 

• z urzędu: 

o osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek 
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty 
codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł; 

o osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu 
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

o zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało 
się nieskuteczne; 

o jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 
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Przedawnienie zobowiązań: 

• Termin przedawnienie – 5 lat. 

• Okoliczności wpływające na bieg terminu przedawnienia: 

o odroczenie terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, 
rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej- zawiesza bieg 
terminu przedawnienia; 

o ogłoszenie upadłości – przerywa bieg terminu przedawnienia; 

o zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został 
zawiadomiony przerywa bieg terminu przedawnienia; 

o wniesienie skargi do sądu administracyjnego powoduje zawieszenie 
biegu terminu przedawnienia; 

• Zaległości nieulegające przedawnieniu. 
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Przymusowe dochodzenie 
podatków: 

• Działania informacyjne 
wierzyciela. 

• Upomnienie. 

• Postepowanie egzekucyjne. 
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Jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami 
przypuszczenie, że zobowiązany wykona 
dobrowolnie obowiązek bez konieczności 
wszczęcia egzekucji administracyjnej, 
wierzyciel może podejmować działania 
informacyjne wobec zobowiązanego 
zmierzające do dobrowolnego wykonania 
przez niego obowiązku. 
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Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, 
niezwłocznie w szczególności jeżeli: 

• łączna wysokość należności pieniężnych wraz z 
odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnych przekroczy 
dziesięciokrotność kosztów upomnienia (116,00 
zł) i nie zostały podjęte działania informacyjne; 

• z podjętych działań informacyjnych w sprawie 
wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie 
wykonany; 
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Postępowanie egzekucyjne w 
administracji: 

• Tytuł wykonawczy. 

• Środki egzekucyjne. 

• Wyegzekwowanie zaległości 
podatkowej. 
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Dłużnik nieściągalny: 

• Przenoszenie odpowiedzialności 
podatkowej na osoby trzecie. 

• Umorzenie zaległości podatkowej z 
urzędu. 

• Przedawnienie zobowiązania. 
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DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Prowadzący: Hanna Kmieciak 


