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Warszawa, *** 2020 roku  

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

(dane wnioskodawcy 

imię nazwisko, adres, 

telefon, e-mail, NIP/PESEL) 

        ………………………….. 

        ………………………….. 

        ……………………………. 

        (właściwy naczelnik urzędu  

        skarbowego, adres) 

 

Wniosek  o odroczenie terminu płatności  podatku PIT/CIT 

 Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 oraz art. 67b pkt 2 Ordynacji podatkowej wnoszę o 

odroczenie terminu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych za 

miesiąc …………. 2020 roku do ……………….. 

UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej odroczenie terminu zapłaty podatku 

może nastąpić w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub 

uzasadnionych interesem publicznym.  

 Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 marca 

2015 r. sygn. I SA/Po 314/15): interes publiczny stanowi „(…) dyrektywę postępowania 

nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, 

takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, 

sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp. (…). Przy jej ocenie 

należy również uwzględnić zasadność obciążenia państwa, a w rezultacie całego 
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społeczeństwa kosztami udzielonej w ten sposób pomocy. Z kolei „ważny interes podatnika 

jest (…) przesłanką związaną bezpośrednio z sytuacją określonej osoby. Musi on być na tyle 

istotny i wyjątkowy, aby jego pominięcie przyniosło dla tej osoby wyraźnie dostrzegalne 

negatywne skutki, przy czym nie można przesłanki tej utożsamiać wyłącznie z koniecznością 

wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń losowych. "Ważny interes podatnika" ocenia się, mając 

na uwadze kryteria zobiektywizowane, zgodne z powszechnie aprobowaną hierarchią 

wartości, w której wysoką rangę mają zdrowie i życie, a także możliwości zarobkowe w celu 

zdobycia środków utrzymania dla siebie i rodziny oraz zagrożenie egzystencji; "ważnego 

interesu podatnika" nie można utożsamiać z subiektywnym przekonaniem podatnika o 

potrzebie umorzenia zaległości podatkowej”. 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 14 listopada 

2013 roku sygn. I SA/Go 189/13 wskazał: „w odniesieniu do przesłanki "ważnego interesu 

podatnika", w ocenie Sądu, podkreślenia wymaga pogląd wskazujący, że skoro udzielenie 

ulgi jest instytucją nadzwyczajną, to tym samym wypadki społeczne i gospodarcze ją 

uzasadniające muszą posiadać tę samą cechę. Za jej przyznaniem przemawiać zatem będą 

wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika, bądź spowodowane działaniem 

czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu (por. np. wyrok WSA we Wrocławiu z 7 

kwietnia 2004 r. I SA/Wr 735/02)”. 

 Niewątpliwie nadzwyczajną sytuacją jest obecnie występująca pandemia wirusa 

SARS-CoV-2, która ma wpływ nie tylko na krajową, ale również światową gospodarkę. 

Załamanie gospodarcze wynika przede wszystkim z podejmowanych przez państwa, w tym 

Polskę działań mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa. 

Ograniczenia, jakkolwiek konieczne, wprowadzane przez państwo spowodowały, że wiele 

przedsiębiorstw pozostaje w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, a wiele osób już zostało 

zwolnionych z uwagi na ograniczenie możliwości korzystania z wielu usług. Ograniczenie 

relacji międzyludzkich doprowadziło do znacznego spadku wymiany dóbr pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami rynku. 

 Skutki pandemii oraz działań ją zwalczających spowodowały spadek obrotów, a co za 

tym idzie płynności finansowej, co z kolei prowadzi do trudności z wypłacaniem osobom 

zatrudnionym należnych im pensji. W Polsce te ograniczenia wynikały m.in. ogłoszenia w 

dniu 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 
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SARS-CoV-2, a następnie ogłoszenia 20 marca 2020 roku stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W minionych dniach zostały wprowadzone kolejne 

obostrzenia, które praktycznie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie znacznej części 

przedsiębiorców. 

 Niniejszy wniosek również podyktowany jest sytuacją, w której znalazła się 

firma/spółka/przedsiębiorstwo/zakład pracy, którą reprezentuję. (konkretne przykłady oraz 

informacje: np. zakres działalności, ilość osób zatrudnionych, ilość osób na zwolnieniu, 

sytuacja ekonomiczna przed i po epidemii, wpływ obostrzeń np. usługi kosmetyczne, 

fryzjerskie, gastronomia itp., prognoza finansowa, sytuacja z kontrahentami). Odroczenie 

płatności podatku przyczyni się do poprawy kondycji finansowej 

firmy/spółki/przedsiębiorstwa/zakładu pracy, m.in. poprzez zachowanie płynności 

finansowej, utrzymania zatrudnienia na aktualnym poziomie czy możliwości kontynuowania 

prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 Odnosząc się do ww. argumentacji oraz sytuacji wnioskodawcy, wskazać należy, że 

obie przesłanki występujące w art. 67a Ordynacji podatkowej tj. ważny interes podatnika, jak 

i ważny interes publiczny zostały spełnione. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 jest niewątpliwie 

sytuacją nadzwyczajną, o czym świadczy uchwalenie tzw. tarczy antykryzysowej, a także 

szereg obostrzeń i regulacji. 

 Zarówno pandemia, jak i inne działania nie były w najmniejszym stopniu zależne od 

wnioskodawcy, lecz mają bezpośredni wpływ na jego sytuację, co objawia się m.in. w 

wymienić problemy (np. niewypłacalność kontrahentów, niemożność prowadzenia 

działalności w ramach np. usług gastronomicznych, trudność w regulowaniu zobowiązań 

finansowych). 

 Ponadto, sytuacja finansowa wnioskodawcy przekłada się bezpośrednio na osoby 

zatrudnione, pracowników/współpracowników czy dostawców. Udzielenie pomocy 

podatnikom leży zatem w interesie publicznym, gdyż można w ten sposób zapobiec 

bankructwom przedsiębiorstw czy zwolnieniom pracowników. 

 Konieczność terminowej zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych/prawnych może zachwiać sytuacją finansową nie tylko 

firmy/spółki/przedsiębiorstwa/zakładu pracy, ale również mieć konsekwencje dla osób 

zatrudnionych/pracowników oraz kontrahentów. Brak środków na opłacanie zobowiązań 

zarówno prywatnych jak i publicznoprawnych (podatków czy składek ZUS) może 
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doprowadzić do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji nawet do zaprzestania 

działalności. 

 W związku z dążeniem do zminimalizowania negatywnych skutków związanych z 

kryzysem wywołanym pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także mając na celu utrzymanie 

przedsiębiorstwa oraz ochronę pracowników przed zwolnieniami, wnoszę jak we wstępie. 

        

 


