
Przewodnik
do formularzy VAT

Lektura pakietu antykryzysowego rodzi mnóstwo pytań dla 
przedsiębiorców, którzy skupiają się na utrzymaniu biznesu 
i miejsc pracy. W ramach KPMG mamy do zaoferowania 
nasze kompetencje, doświadczenie i usługi. Wszyscy 
jesteśmy Partnerami i musimy iść ramię w ramię.

Udostępniamy Państwu do bez żadnych opłat gotowe 
wzorce  wniosków o rozłożenie podatku VAT na raty za 
luty/marzec 2020 lub odroczenie płatności podatku VAT za 
luty/marzec 2020 oraz odpowiednio dla CIT za 2019 wraz 
odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną 
sytuację.  Wystarczy wypełnić tylko parę pól.

Mamy nadzieję, że wnioski zostaną wykorzystane przez 
wszystkie branże dotknięte skutkami epidemii. Wielu 
przedsiębiorców boryka się z trudnościami finansowymi 
i nie ma wystarczających środków na zapłatę zobowiązań 
podatkowych. Chcemy się z Państwem podzielić naszą 

wiedzą i posiadanym doświadczeniem wskazując na 
możliwość zawnioskowania o rozłożenie podatku na raty 
lub jego odroczenie, pomimo, że część z Państwa mogła 
już to zrobić.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo instrukcję oraz 
porównanie pomiędzy obiema formami wniosków. Wnioski 
są uniwersalne i możliwe do wykorzystania przez każdego 
przedsiębiorcę – bez względu na formę i skalę obrotu. 
Trzeba je złożyć do 25 marca/kwietnia 2020 a wniosek CIT 
do 31 marca 2020.

Mogą je Państwo wysłać przez epuap. Proponujemy nie 
ryzykować wizyty na poczcie. #staysafe 

Chcemy Państwa wspierać szczególnie teraz w tym 
trudnym dla podatników okresie. Pytania/opinie/
podpowiedzi prosimy kierować na mampytanie@kpmg.pl!
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Odroczenie terminu płatności podatku Rozłożenie zapłaty podatku na raty

podstawa prawna art. 67a § 1 pkt. 1 i 2 Ordynacji podatkowej art. 67a § 1 pkt. 1 i 2 Ordynacji podatkowej

tryb
na wniosek podatnika, wniosek można złożyć 
zarówno w formie listownej, jak i elektronicznej 
oraz podczas wizyty w urzędzie

na wniosek podatnika, wniosek można złożyć 
zarówno w formie listownej, jak i elektronicznej oraz 
podczas wizyty w urzędzie, wniosek może, ale nie 
musi, zawierać propozycji terminów płatności rat

przedmiot wniosku

odroczenie: płatności podatku, zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 
odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek

rozłożenie na raty: zapłaty podatku, zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 
odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek

własciwy organ 
Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla 
podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla 
podatnika

charakter decyzji 
decyzja ma charakter uznaniowy, organ może 
uwzględnić wniosek podatnika

decyzja ma charakter uznaniowy, organ może 
uwzględnić wniosek podatnika

przesłanki 
uwzględnienia 
wniosku

w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
podatnika lub interesem publicznym

w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
podatnika lub interesem publicznym

opłata od wniosku brak brak

rozstrzygnięcie 
organu

decyzja (pozytywna lub negatywna dla podatnika) 
możliwe jest również umorzenie postępowania np. 
gdy zobowiązanie podatkowe, którego dotyczył 
wniosek przedawniło się

decyzja (pozytywna lub negatywna dla podatnika) 
możliwe jest również umorzenie postępowania np. 
gdy zobowiązanie podatkowe, którego dotyczył 
wniosek przedawniło się

zaskarżenie 
rozstrzygnięcia

odwołanie do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej, a nastepnie skarga do sądu 
administracyjnego

odwołanie do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej, a następnie skarga do sądu 
administracyjnego

korzyści 
przewidziane 
w ustawie o tarczy 
antykryzysowej

"zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo w okresie 30  
dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia 
stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania 
albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu (opłata 
prolongacyjna, wynosi aktualnie 4% w skali roku)"

"zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo w okresie 30  
dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia 
stanu epidemii – w okresie jegoobowiązywania 
albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu (opłata 
prolongacyjna, wynosi aktualnie 4% w skali roku)"

wpływ na cash flow

konieczność zapłaty podatku, zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 
odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek, którego termin został odroczony 
jednorazowo (cash flow problems)

konieczność zapłaty podatku, zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 
odsetek od nieuregulowanych w terminie 
zaliczek na podatek w ratach ustalonych przez 
organ w decyzji (podatnik może we wniosku 
zaproponować terminy płatności rat)


