Naczelnik
Drugiego Urzędu Skarbowego
Łódź - Górna

ZASADY DOTYCZĄCE ZALICZANIA WPŁAT NA POCZET
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
ul. Wróblewskiego 10
93-578 Łódź
Tel.: +48 42 25 88 200

www.2usgorna.lodz.pl

KI-RP- 001/01

KOGO DOTYCZY

art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - podatnikiem - jest osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy

ustaw

podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne
podmioty niż wymienione w § 1.
art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa - płatnikiem -

jest osoba fizyczna, osoba prawna lub

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów
prawa podatkowego do obliczania i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
terminie organowi podatkowemu.
art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa - inkasentem - jest osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika
podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wpłaty można dokonać w następującej formie:
1.

gotówkowej – na rachunki tutejszego Urzędu w banku, placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej. Wpłaty można
dokonać również w punkcie kasowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu, mieszczący
się na parterze w siedzibie I Urzędu Skarbowego Łódź – Górna.
2. bezgotówkowej – polecenie przelewu, także w formie dokumentu elektronicznego.

POBRANIE DRUKÓW
Przy dokonywania wpłat w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącego się na terenie I Urzędu
Skarbowego Łódź-Górna, druki można pobrać bezpośrednio przed dokonaniem wpłaty w okienku
kasowym (przy pobieraniu druków nalezy wskazać, że wpłata będzie dokonywana na rzecz
II Urzędu Skarbowego Łódź-Górna).

TERMINY

Zobowiązania podatkowe winny być wpłacane w terminach wynikających z przepisów prawa (art.
47 ustawy Ordynacja podatkowa), w odpowiedniej wysokości, na właściwy dla danego rodzaju
zobowiązania rachunek tutejszego Urzędu Skarbowego.

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wpłat na poczet zobowiązań podatkowych należy dokonywać na właściwy rachunek bankowy tut.
Urzędu prowadzony przez NBP O/O Łódź, którego posiadaczem jest II Urząd Skarbowy ŁódźGórna:
–

dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)91101013710011112221000000

dla podatku od towarów i usług (VAT)
41101013710011112222000000
–

–

dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT, PPR, PPL, PPE, PPW, PPD)

88101013710011112223000000
dla pozostałych dochodów z tytułu należności budżetowych (SD, KP, PCC)
82101013710011112227000000

–

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Skarbowy dokonuje zaliczenia wpłaty na poczet zobowiązania podatkowego zgodnie ze
wskazaniem na dokumencie wpłaty. W przypadku braku dyspozycji podatnika, wpłatę zalicza się
na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.
W przypadku dokonywania wpłaty na poczet zaległości podatkowych podatnik, płatnik, inkasent
ma obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę i wpłacenia ich łącznie z należnością główną.
Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za
zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty
odsetek za zwłokę.
Odsetki za zwłokę naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku do dnia
wpłaty, włącznie z tym dniem.
W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn
korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje
się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki podstawowej. Obniżona stawka
odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się:
- do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli
podatkowej,
- do

korekty deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzającyc h.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych organ podatkowy wydaje
postanowienie, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, za pośrednictwem Naczelnika Drugiego
Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia Stronie.
Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę

(...).

Uwaga!

Niniejsza karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
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