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Prowadzenie działalności transportowej to również zmaganie się z różnymi kwestiami 
finansowymi. Trzeba wiedzieć, jak radzić sobie w gąszczu przepisów podatkowych, 
także jak wybrać najlepsze ubezpieczenie. Ogromnym problemem są przede wszystkim 
nieuczciwi kontrahenci, którzy potrafią zwlekać z zapłaceniem należności za wykonaną 
usługę przewozu. W tej książce podpowiadamy:
• co zrobić, jeśli nie możesz zapłacić podatku,
• jak wybrać najkorzystniejszą polisę ubezpieczeniową,
• jak odzyskać należności od kontrahentów,
• jak uniknąć strat spowodowanych przez pracowników.
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CO ZROBIĆ, GDY NIE MOŻNA 
ZAPŁACIĆ PODATKU

Zdarza się, że firma to „fakturowy tygrys”, który pomimo 
wspaniałych „papierowych” obrotów wciąż ma problemy 
z płynnością finansową wskutek niewypłacalności kontra-
hentów, różnic kursowych i opóźnionych terminów płat-
ności. Bywa też, że firma została okradziona lub jej właści-
ciel przeinwestował. Jeżeli przed każdym 20. i 25. dniem 
pada pytanie, skąd wziąć pieniądze na zapłacenie podat-
ków – dobrze jest przeczytać ten artykuł. 

 Autor: Rafał Ratajczak, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego 
– Rafał Ratajczak z siedzibą w Bydgoszczy

Konsultant: dr Joanna Wegner-Kowalska, adwokat, prowadzi  
własną kancelarię w Łodzi

Ile zaoszczędzimy na odsetkach karnych,  
jeśli uzyskamy rozłożenie na raty  .............................. str. 7
Jak należy sformułować wniosek o rozłożenie  
należności podatkowych na raty, żeby zwiększyć  
szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji  ................ str. 9
Co się stanie, jeśli nie zapłacimy w terminie  
którejś raty  .................................................................... str. 15
Jak wnioskować o odroczenie płatności podatku  .... str. 18
Jak starać się o umorzenie zaległości podatkowych  ..... str. 19
Kiedy można wnioskować o potrącenie  ................... str. 21
O czym koniecznie trzeba pamiętać, jeśli należy się  
zwrot podatku albo jest nadpłata  .............................. str. 26
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URZĄD SKARBOWY PRZYJACIELEM

Na razie, biorąc pod uwagę realia naszej rzeczywistości, 
za bardzo nie można na to liczyć. Jeśli jednak znajdziemy 
się w potrzebie, a wszelkie źródła finansowania zawiodą, 
koniecznie spróbujmy skorzystać z podatkowych ulg w spła-
cie zobowiązań podatkowych, które oferuje Ordynacja 
podatkowa. 

Pozwala ona m.in. na:
1)  rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległo-

ści podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę; 
2)  odraczanie terminu płatności podatku lub zapłaty zale-

głości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;
3)  umarzanie zaległości podatkowych;
4)  regulowanie zobowiązań podatkowych w formie innej 

niż pieniężna poprzez:
l  potrącenia,
l  zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku,
l  przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych,
l  przejęcia własności nieruchomości lub prawa mająt-

kowego w postępowaniu egzekucyjnym.
Nie należy zakładać z góry, że się nie uda, że cokolwiek 

zrobimy, urząd skarbowy i tak się nie zgodzi, abyśmy mogli 
skorzystać z którejś z tych możliwości. Wielu podatnikom 
się udaje! Trzeba tylko wiedzieć, jak to załatwić. 

W naszym artykule znajduje się wiele wskazówek, jak 
zwiększyć swoje szanse na uzyskanie takich przywilejów. 

Uwaga!
Jeżeli chcemy skorzystać z którejś z powyższych form pomo-
cy, nie czekamy ze swoim wnioskiem do ostatniej chwili. 
Pamiętajmy, że urząd nie załatwia takich spraw od ręki.


