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Miejscowość, dnia __ ______ 2020 r.  

Wnioskodawca 
 
ul.  
__-___ ___________ 
NIP ___-__-__-___ 
  

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w ______________ 
ul.______________   
__-___ __________ 

  
 

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU  
 

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w zw. z art. 67b w zw. z art. 67c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa1, w imieniu ____________ z siedzibą w ____________ [dalej: „Spółka”], 

 

wnoszę o odroczenie terminu płatności  

 

nadwyżki podatku należnego nad podatkiem naliczonym od towarów i usług za _______ r. [dalej: 
„Podatek VAT”] do ________ 2020 r. 

 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć 
termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. 

Z kolei, w myśl z art. 67c § 1 Ordynacji podatkowej, przepis art. 67a § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio 
do należności przypadających od płatników. 

W ostatnich dniach w Polsce ma miejsce niespotykana do tej pory sytuacja spowodowana 
rozprzestrzenieniem się wirusa o nazwie SARS-CoV-2, zwyczajowo nazywanego „koronawirusem”. 
Podejmowane przez Rząd, jak również licznych pracodawców decyzje mające na celu zapobiegnięcie 
zakażeniu wirusem jak największej liczby osób mają niekorzystny wpływ na działalność 
przedsiębiorców. Nieobecność pracowników spowalnia sprzedaż, co przekłada się na obniżenie lub 
odroczenie w czasie osiągania przychodów przez przedsiębiorców. To z kolei prowadzi do zachwiania 
płynności finansowej, a nawet do jej utraty.  

W opinii Spółki, w niniejszych okolicznościach zarówno ważny interes podatnika – Spółki, jak 
i interes publiczny przemawiają za tym, aby Naczelnik Urzędu Skarbowego odroczył Spółce termin 
płatności Podatku VAT.  

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 sierpnia 2010 roku (sygn. akt II FSK 
620/09): „Zarówno w orzecznictwie jak i piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że przez ważny 
interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami 
egzystencji podatnika.” 

 
1 T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. dalej: „Ordynacja podatkowa”. 
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Konieczność terminowej zapłaty Podatku VAT na kwotę równą ________ złotych, stanowi  
w aktualnej sytuacji realne zagrożenie dla Spółki. Wobec braku regularnych wpływów z prowadzonej 
przez Spółkę działalności i konieczności spłaty zobowiązań Spółki, uregulowanie Podatku VAT w 
terminie może doprowadzić Spółkę do utraty płynności finansowej i w przypadku urzeczywistnienia się 
negatywnych  scenariuszy zaprzestania jej funkcjonowania na rynku.  

Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego zdecyduje się na odroczenie 
terminu płatności Podatku VAT, to takie działanie pozwoli Spółce na utrzymanie jej równowagi 
finansowej oraz uchroni ją przed ryzykiem możliwej niewypłacalności.  

Należy także wyraźnie podkreślić, iż koszty społeczne, związane z zaburzeniem równowagi finansowej 
Spółki mogą być poważne. 

Spółka pragnie wskazać, iż w zakresie przeciwdziałania ewentualnemu zakażeniu wirusem 
pracowników oraz ograniczeniu skutków ograniczenia aktywności gospodarczej  wdrożyła odpowiednie 
rozwiązania, w szczególności ___________. W konsekwencji, choć środki te miały charakter 
proporcjonalny do istniejącego zagrożenia, wpłynęły na bieżącą działalność Spółki – Spółka w 
szczególności ____________. Wdrożenie kolejnych działań może oznaczać konieczność znacznego 
ograniczenia zatrudnienia w Spółce. Aby tego uniknąć, Spółka musi przeznaczyć dodatkowe środki 
finansowe na swoją bieżącą działalność.  

Zmniejszenie podaży oferowanych przez Spółkę ___________ może doprowadzić do zdestabilizowania 
rynku, ponieważ ___________, czego wymierne skutki odczują kolejni przedsiębiorcy. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy może być konieczność zredukowania przez nich miejsc pracy w swoich zakładach. 
W interesie publicznym pozostaje więc utrzymanie zarówno zatrudnienia, jak i podaży na poziomie 
odpowiadającym lub zbliżonym do zapotrzebowania rynkowego. 

Wszystkie powyżej wskazane okoliczności świadczą o tym, iż istnieją uzasadnione podstawy faktyczne, 
związane zarówno z ważnym interesem podatnika, jak i interesem publicznym, które jednoznacznie 
przemawiają za odroczeniem terminu zapłaty Podatku VAT.  

Spółka jednocześnie proponuje odroczenie terminu płatności Podatku VAT do ____________. 

Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

 

W imieniu Spółki 
  

 Imię i nazwisko 

Osoba reprezentująca spółkę 

*** 
Miejscowość, dnia __ ______ 2020 r. 

 
 

Załączniki: 
1) __________________ . 
2) __________________ . 
3) __________________ . 
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