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Przemysław Kledzik 

 

Podstawy normatywne stosowania ulg w spłacie niepodatkowych 

należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w stosunku do 

przedsiębiorców – wybrane problemy 
 

Streszczenie 

W ustawie o finansach publicznych ustawodawca dokonał podziału środków 

publicznych na podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 

publiczno-prawnym. W zakresie zasad gospodarowania niepodatkowymi 

należnościami budżetowymi, ustawodawca w powołanej wyżej ustawie 

unormował m.in. zasady stosowania ulg w spłacie tego rodzaju należności. 

Ustawodawca odrębnie unormował zasady stosowania ulg względem 

przedsiębiorców oraz pozostałych kategorii podmiotów. W zakresie 

nieuregulowanym ustawą o finansach publicznych ustawodawca odesłał m.in. do 

odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej, w którym 

ustawodawca w zbliżony sposób unormował zasady stosowania ulg w spłacie 

należności podatkowych. Regulacje ustawy o finansach publicznych dotyczące 

stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych wobec 

przedsiębiorców, w szczególności co do zakresu przedmiotowego, powodują 

wątpliwości interpretacyjne. Wątpliwości interpretacyjne budzi także zagadnienie 

odpowiedniego stosowania  w odniesieniu do ulg w spłacie niepodatkowych 

należności budżetowych przez przedsiębiorców przepisów Działu III Ordynacji 

podatkowej dotyczących stosowania ulg. Wskazane kwestie stanowią  przedmiot 

analizy niniejszego opracowania. 

 

Słowa kluczowe: finanse publiczne, zobowiązania publicznoprawne, 

niepodatkowe należności budżetowe 
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Pojęcie niepodatkowych należności publicznoprawnych 

Ustawa o finansach publicznych (u.f.p.)282 w art. 5 ust. 1283 zawiera definicję 

„środków publicznych” w której wymieniono pięć podstawowych kategorii 

środków publicznych284.  

Analiza definicji zawartej w art. 5 ust. 1 u.f.p. wskazuje, że stanowi ona 

typowy przykład definicji ostensywnej285. W doktrynie wskazuje się jednak, 

że w u.f.p. postanowiono posługiwać się pojęciem środków publicznych na 

oznaczenie całości różnego rodzaju przychodów i dochodów gromadzonych  

w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz 

ujmowanych także w planach finansowych jednostek sektora finansów 

publicznych286. 

W ramach przyjmowanych w doktrynie podziałów „środki publiczne” 

klasyfikowane są w ramach licznych i różnorodnych kategorii, w zależności od 

przyjętych kryteriów. Do najważniejszych zalicza się podziały środków 

publicznych na: 1) dochody budżetu państwa oraz dochody jednostek samorządu 

terytorialnego - według kryterium rodzaju budżetu, 2) zasadnicze i uboczne - 

według kryterium funkcji, 3) bezzwrotne i zwrotne - według kryterium 

ostatecznego pobrania dochodu, 4) dochody pobierane od osób fizycznych i osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

- według kryterium podmiotowego, czyli źródła pochodzenia, 5) odpłatne  

                                                           
282 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1870 ze zm.). 
283 Zgodnie z art. 5 u.f.p., środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne; 2) środki pochodzące 

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3) środki pochodzące ze źródeł 

zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 4) przychody budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych 
pochodzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz 

majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych, d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, e) z innych operacji finansowych; 5) przychody 
jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz 

pochodzące z innych źródeł. 
284 Z. Ofiarski, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach 

publicznych. Komentarz, Wrocław 2010, s. 24. 
285 Definicja ostensywna w sensie logicznym to definicja oparta na przykładach, zob. T. Widła,  

D. Zienkiewicz, Logika, Warszawa 2006, s. 44. 
286 Por. A. Borodo, Słownik finansów samorządowych, Toruń 2007, s. 170, C. Kosikowski,  

Art. 5, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. II [online], źródło: 

https://sip.lex.pl/#/komentarz/587529790/178803, (dostęp: 16.10.2016). 
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i nieodpłatne - według kryterium wzajemnego świadczenia,  

6) przymusowe i dobrowolne - według trybu egzekwowania,  

7) zwyczajne i nadzwyczajne - według kryterium okoliczności poboru,  

8) ciągłe i sporadyczne - według kryterium częstotliwości występowania,  

9) rzeczywiste i rozliczeniowe - według kryterium rachunkowego,  

10) podatkowe i niepodatkowe - według formy prawnej, 11) dochody powstałe  

w wyniku pierwotnego podziału dochodu narodowego, tj. dochody z majątku 

państwowego i dochody powstałe w wyniku podziału wtórnego, tj. dochody 

przejęte od podmiotów niepaństwowych - według kryterium ekonomicznego, 12) 

dochody krajowe i pochodzące z zagranicy - według kryterium miejsca 

pochodzenia, 13) świadczenia na rzecz budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz budżetów ponadnarodowych - według kryterium 

rodzaju beneficjenta, dochody własne i zasilające (np. dotacje i subwencje)287. 

W kontekście treści art. 5 ust. 1 u.f.p. oraz przywołanej powyżej doktrynalnej 

klasyfikacji środków publicznych, podział środków publicznych na podatkowe  

i niepodatkowe swoje odzwierciedlenie znajduje także w regulacji ustawowej. 

Mianowicie w art. 60 pkt 1 u.f.p. ustawodawca zamieścił wyliczenie środków 

publicznych, które zostały przez niego zakwalifikowane, jako środki publiczne 

stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-

prawnym. Według ustawodawcy środki tego rodzaju, stanowią w szczególności 

takie dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

jak: 

1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w u.f.p., 

2) należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa 

i jednostki samorządu terytorialnego; 

3) wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów 

budżetowych; 

4) wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych; 

5) wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych; 

                                                           
 287 L. Lipiec-Warzecha, Art. 5, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [online], źródło: 

https://sip.lex.pl/#/komentarz/587300027/97467, (dostęp: 16.10.2016 r.). 
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6) należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności 

związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także 

odsetki od tych środków i od tych należności; 

6a) należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego  

w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach  

o wykroczenia skarbowe; 

7) dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe 

na podstawie odrębnych ustaw; 

8) pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na 

rachunek dochodów budżetu państwa. 

Na tle niniejszego wyliczenia podkreślenia wymaga, że niniejszy katalog nie 

posiada charakteru zamkniętego. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę 

właściwego dla wyliczeń przykładowych zwrotu „w szczególności”288.  

W doktrynie podnosi się, że pozostawienie w art. 60 u.f.p., jako otwartego 

katalogu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym oznacza, że taki status mogą mieć także inne,  

tj. niewymienione w tym przepisie wpłaty, zwroty, należności itp., jeżeli 

obowiązek ich wnoszenia wynika z przepisów prawa publicznego i stanowią one 

                                                           
288 Zgodnie z § 153 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  

w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 283, dalej: z.t.p.), definicję 
zakresową (wyliczającą elementy składowe zakresu) formułuje się w jednym przepisie prawnym  

i obejmuje się nią cały zakres definiowanego pojęcia. W myśl § 153 ust. 2 z.t.p., Jeżeli wyliczenie 

wszystkich elementów zakresu definiowanego pojęcia w jednym przepisie prawnym nie jest możliwe, 
w definicji wyraźnie zaznacza się, że tekst tej samej lub innej ustawy zawiera nadto elementy 

uzupełniające tę definicję, w szczególności przez użycie zwrotu: "..... i inne wskazane w przepisach 

.....". Stosownie natomiast do treści § 153 ust. 3 z.t.p., jeżeli nie jest możliwe sformułowanie definicji, 
o której mowa w § 153 ust. 1 lub 2 z.t.p., można objaśnić znaczenie danego określenia przez 

przykładowe wyliczenie jego zakresu, wyraźnie wskazując przykładowy charakter wyliczenia przez 

posłużenie się zwrotem: "w szczególności". Por. także Z. Ofiarski, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, 
Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach…, s. 177, K. Kleszczewski, Ustawa o finansach 

publicznych. Komentarz prawno-finansowy, LEX online, źródło: https://sip.lex.pl, (dostęp: 

16.10.2016 r.). 
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źródło dochodów budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego289. 

W praktyce klasyfikacja poszczególnych dochodów, jako niepodatkowych 

należności budżetowych, także na tle zamieszczonego katalogu rodzi wątpliwości. 

Przykładowo w orzecznictwie sądów administracyjnych wystąpiły rozbieżności  

w kwestii zaliczenia do niepodatkowej należności o charakterze 

publicznoprawnym, na podstawie art. 60 pkt 7 u.f.p., do niepodatkowej należności 

o charakterze publicznoprawnym stanowiącej dochód budżetu opłaty za wydanie 

karty pojazdu290. 

 

Podstawy stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności 

publicznoprawnych 

Przepis art. 60 u.f.p. zamieszczony został w rozdziale 5 u.f.p. zatytułowanym 

„Zasady gospodarowania środkami publicznymi”. W ramach niniejszego 

rozdziału, w odniesieniu do instytucji niepodatkowych należności budżetowych 

zamieszczono unormowania dotyczące potrącania zobowiązań z tytułu 

niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa (art. 62 u.f.p.) 

oraz dochód budżetów gmin, powiatów i samorządu województw (art. 63 u.f.p.). 

Ponadto unormowano zasady prowadzenia egzekucji w stosunku do tego rodzaju 

należności (art. 66 u.f.p.), jak też kwestie dotyczące odpowiedzialności solidarnej 

za zobowiązania z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (art. 65 u.f.p.). 

W zakresie zasad gospodarowania niepodatkowymi należnościami budżetowymi, 

ustawodawca w rozdziale 5 u.f.p. unormował także zasady stosowania ulg  

w spłacie tego rodzaju należności (art. 64 u.f.p.). 

W art. 67 u.f.p. ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że do spraw dotyczących 

należności, o których mowa w art. 60 u.f.p., nieuregulowanych niniejszą ustawą 

                                                           
289 Z. Ofiarski [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach…, 

s. 179. 
290 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach z 26 marca 2012 

r, II SA/Gl 163/12 oraz wyrok WSA w Poznaniu z 22 lutego 2012 r., III SA/Po 68/12, źródło: Centralna 

Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, CBOSA, www.orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 16.10.2016 

r.). 
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stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego291  

i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa292. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 u.f.p., właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, 

może udzielać określonych w art. 55 u.f.p. ulg w spłacie zobowiązań z tytułu 

należności, o których mowa w art. 60 u.f.p. 

Stosownie natomiast do treści art. 64 ust. 2 u.f.p., właściwy organ, na wniosek 

zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać 

określonych w art. 55 u.f.p., ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności,  

o których mowa w art. 60 pkt 1-6 u.f.p., które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w 

bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących 

pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe 

lub inne nadzwyczajne zdarzenia, 

b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce  

o charakterze ponadsektorowym lub ich likwidacji, 

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających  

w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie 

europejskim, 

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa 

narodowego, nauki oraz oświaty, 

e) będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

f) na szkolenia, 

g) na zatrudnienie, 

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

                                                           
291 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a.). 
292 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 

ze zm., dalej: ord.podat.). 
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i) na restrukturyzację, 

j) na ochronę środowiska, 

k) na prace badawczo-rozwojowe, 

l) regionalną. 

Przepis art. 55 u.f.p. stanowi, że należności pieniężne mające charakter 

cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym 

jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być 

umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub 

rozkładana na raty. 

W konsekwencji przepis art. 64 ust. 1 i 2 u.f.p. w związku z art. 55 u.f.p.,  

oraz w kontekście art. 67 u.f.p., także w związku z unormowaniami k.p.a. oraz 

ord.podat., stanowi podstawę prawną stosowania w stosunku do podmiotów 

zainteresowanych ulg w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych  

o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 u.f.p., obejmujących 

możliwość w całości lub części umarzania, odraczania bądź rozkładania na raty 

przedmiotowych należności.  

 

Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych przez 

przedsiębiorców  

W kontekście treści art. 64 u.f.p. wątpliwości nie budzi rodzaj ulg, jakie na tle 

regulacji niniejszego przepisu mogą zostać zastosowane. Wątpliwości nie budzi 

także okoliczność, że w przedmiocie ulg w zakresie regulacji art. 64 u.f.p.,  

w związku z regulacją art. 67 tej ustawy, właściwy organ zobligowany jest podjąć 

rozstrzygnięcie w formie prawnej decyzji administracyjnej, a decyzje takie 

wydawane są w ramach instytucji tzw. uznania administracyjnego293. Pomijając 

trudności w zakresie kwalifikacji określonych stanów faktycznych pod kątem 

uregulowanych w przepisach prawa przesłanek stosowania ulg, istotne 

wątpliwości występują na tle zakresu podmiotowego art. 64 ust. 1 i 2 u.f.p.,  

                                                           
293 Por. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 7 marca 2014 r., II GSK 

2084/12 oraz wyroki WSA w Warszawie z 13 listopada 2012 r., V SA/Wa 920/12 i WSA w Łodzi  

z 24 kwietnia 2014 r., III SA/Łd 48/14, CBOSA. 
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w kontekście statusu przedsiębiorcy, zobowiązań publicznoprawnych, w stosunku 

do których mogą zostać zastosowane ulgi oraz podstaw prawnych przesłanek 

uzasadniających ich zastosowanie.  

Przedmiotem rozważań dalszej części opracowania stanowić będą wybrane 

zagadnienia dotyczące stosowania wobec przedsiębiorców ulg w spłacie 

niepodatkowych należności budżetowych w ramach zasygnalizowanych wyżej 

wątpliwości. 

Jak już wskazano, w początkowej części art. 64 ust. 2 u.f.p. zastrzeżono,  

że właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność 

gospodarczą, może udzielać określonych w art. 55 u.f.p. ulg, przy czym ulgi te 

odnosić mogą się do spłaty zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 

60 pkt 1-6 u.f.p., jeżeli spełniają one ściśle określone w niniejszym przepisie 

warunki.  

W powołanym przepisie ustawodawca - w stosunku do regulacji art. 64 ust. 1 

u.f.p. – wprowadził ograniczenia w sferze podmiotowej oraz przedmiotowej. 

W sferze podmiotowej wspomniane ograniczenie przejawia się  

w odniesieniem zakresu regulacji art. 64 ust. 2 u.f.p. do podmiotów 

zobowiązanych prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty te należy 

utożsamiać z pojęciem przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej294. 

                                                           
294 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm., dalej: u.s.d.g.), przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest 

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
Stosownie do art. 4 ust. 2 u.s.d.g., za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej  

w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W myśl art. 14 ust. 1 i 2 u.s.d.g. 

przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej 
Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG)– w przypadku osób fizycznych, albo po uzyskaniu 

wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca będący osobą 
fizyczną ma prawo we wniosku o wpis do CEDiG określić późniejszy dzień podjęcia działalności 

gospodarczej niż dzień złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 u.s.d.g.). Spółka kapitałowa w organizacji może 

podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 14 ust. 4 
u.s.d.g.). Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nie będących osobami 

fizycznymi działających w formie spółki regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). W kwestii zasadności stosowania 
pojęcia przedsiębiorcy por. B. Dauter [w:] S. Babiarz, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat,  

M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX, LEX online, źródło: 

https://sip.lex.pl (dostęp: 16.10.2016 r.). 
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Ograniczenia w sferze przedmiotowej zasadzają się przed wszystkim na tym, 

że ustawodawca w treści art. 64 ust. 2 u.f.p. w zakresie należności do których 

przepis ten znajduje zastosowanie odwołał się wyłącznie do niepodatkowych 

należności publicznoprawnych, o których mowa w art. 60 pkt 1-6 u.f.p.  

W przepisie tym pominięto jednakże należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a-

8. W praktyce, w szczególności dotyczy to dochodów pobieranych przez 

państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw,  

o których mowa w art. 60 pkt 1 pkt 7 u.f.p. 

Jako swoisty rodzaj ograniczenia przedmiotowego wskazać można także 

okoliczność, w art. 64 ust. 2 u.f.p. ustawodawca wprowadził odmienne zasady 

stosowania ulg w zależności od kategorii zobowiązań przedsiębiorców, 

tj. w stosunku do zobowiązań, które nie stanowią pomocy publicznej, stanowią 

pomoc de minimis oraz stanowią inne określone przez ustawodawcę przypadki 

pomocy publicznej. 

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy w przypadku podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą wprowadzone w art. 64 ust. 2 u.f.p. 

ograniczenia w zakresie umarzania, odraczania bądź rozkładania na raty spłaty 

niepodatkowych należności budżetowych dotyczą tylko wymienionych w tym 

przepisie należności, wyliczonych w art. 60 pkt 1-6 u.f.p., nie wprowadzając 

ograniczeń co do pozostałych należności wymienionych w art. 60 u.f.p.? A zatem, 

czy wobec regulacji art. 64 ust. 2 u.f.p., w stosunku do należności o których mowa 

w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. - w przypadku zobowiązanych prowadzących działalność 

gospodarczą - mogą być stosowane ulgi na zasadach ogólnych, określonych  

w art. 64 ust. 1 u.f.p.? 

Dokonując analizy w powyższym zakresie zaznaczyć należy, że treść art. 64 

ust. 2 u.f.p. oraz jego miejsce w systematyce przepisu art 64 u.f.p. wskazuje,  

że przepis ten nie stanowi odrębnej regulacji względem art. 64 ust. 1 u.f.p.,  

ale koryguje on zakres zastosowania tego przepisu. 

WSA w Warszawie w wyroku z 29 lutego 2012 r. wyraził pogląd, że zakres 

zastosowania ulg jest uzależniony od osoby zobowiązanego. Sąd ten wskazał,  

że zasada ogólna wyrażona w art. 64 ust. 1 u.f.p. doznaje ograniczenia,  
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w pierwszej kolejności co do podmiotu zobowiązanego – tj. prowadzącego 

działalność gospodarczą, jak i co do rodzajów należności publiczno-prawnych, 

względem których może być zastosowana ulga, przy jednoczesnych dodatkowych 

warunkach związanych z pomocą publiczną. WSA w Warszawie w powołanym 

orzeczeniu wskazał, że sformułowanie przepisu art. 64 ust. 2 u.f.p. wyraźnie 

eksponuje najpierw wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność 

gospodarczą, a następnie odnosi się do ulg, należności i spełnienia konkretnych 

warunków, a nie odwrotnie. Zatem, w ocenie tego sądu, niniejszy przepis 

podkreśla w ten sposób, że jako przepis szczególny odnosi się co do podmiotu,  

a następnie co do przedmiotu regulacji295. 

W powołanym wyroku WSA w Warszawie podniósł ponadto, że dokonując 

wykładni funkcjonalnej art. 64 ust. 2 u.f.p. nie sposób dopatrzyć się takiego celu 

regulacji, który wskazywałby, że tylko określone zobowiązania z art. 60 pkt 1-6 

ustawy są szczególnie regulowane, co do możliwości zastosowania ulgi  

w przypadku, gdy dotyczy to zobowiązanego prowadzącego działalność 

gospodarczą. Aby tak było musiałby być inny szyk wyrazów składających się na 

budowany przepis szczególny. To podkreślenie ustawodawcy musiałoby dotyczyć 

przedmiotu, a następnie związane byłoby to z podmiotem zobowiązanym,  

a nie odwrotnie. 

Powyższe stanowisko sądu uznać należy za właściwe. Przepis art. 64 ust. 2 

u.f.p. wprowadza ograniczenie podmiotowe określając odrębny katalog i zasady 

przyznawania ulg podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą korzystać mogą zatem z określonych  

w ustawie ulg tylko w zakresie takich niepodatkowych należności budżetowych, 

jakie wymienione zostały w art. 64 ust. 2 u.f.p. i zastrzeżonymi dla nich 

warunkami.  

W konsekwencji w świetle regulacji art. 64 ust. 2 u.f.p. brak jest podstaw do 

stosowania wobec przedsiębiorców ulg w zakresie niepodatkowych należności 

budżetowych określonych w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p.  

                                                           
295 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lutego 2012 r., V SA/Wa 2443/11, CBOSA. 
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Problematyka stosowania 67a i art. 67b ord.podat. 

Okoliczność uznania, że w stosunku do przedsiębiorców wnioskujących  

o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 60 pkt 6a-8 

u.f.p. zastosowania nie będzie znajdował nie tylko art. 64 ust. 2 u.f.p., ale także 

art. 64 ust. 1 u.f.p. rodzi pytanie, czy w przypadku takich przedsiębiorców -  

w związku z treścią zawartego w art. 67 u.f.p. odesłania do odpowiedniego 

stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej – będą znajdowały 

przepisy art. 67a i art. 67b ord.podat.296 

W przywołanym wyżej wyroku WSA w Warszawie sąd ten odwołując się do 

uzasadnienia projektu u.f.p. wyraził stanowisko, że uzasadnienie to wskazuje na 

zamierzenie ustawodawcy zrównania regulacji prawnych zawartych w u.f.p.  

z ord.podat., której to rozwiązania prawne poddano notyfikacji Komisji 

Europejskiej. Przywołane zaś przepisy art. 67a i art. 67b ord.podat. wprost 

stanowią o ograniczeniu ulg w zobowiązaniach, co do podmiotu i co do 

przedmiotu.  

WSA w Warszawie w powołanym wyżej orzeczeniu podkreślił, że art. 67 u.f.p. 

potwierdza tylko zasadność przyjęcia wykładni funkcjonalnej art. 64 ust. 2 u.f.p. 

Przepis art. 67 u.f.p. odsyła bowiem m.in. do przepisów Działu III ord.podat.,  

                                                           
296 Zgodnie z art. 67a § 1 ord.podat., organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 

67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:  

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć 
na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych  

w terminie zaliczek na podatek; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za 

zwłokę lub opłatę prolongacyjną. W myśl art. 67b § 1 ord.podat., organ podatkowy na wniosek 
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych, określonych w art. 67a: 1) które nie stanowią pomocy publicznej; 2) które stanowią 

pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 
prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 3) które stanowią pomoc 

publiczną: a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne 

nadzwyczajne zdarzenia, 
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze 

ponadsektorowym, c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach 

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, d) udzielaną w celu 
promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty, e) będącą rekompensatą 

za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, f) na szkolenia, g) na zatrudnienie, h) na rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, i) na restrukturyzację, j) na ochronę środowiska, k) na prace badawczo-rozwojowe,  

l) regionalną, m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie art. 67b § 6 ord.podat. przez 

Radę Ministrów. 
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w którym znajdują się przepisy art. 67a i 67b, jedynie w sprawach 

nieuregulowanych w u.f.p. 

WSA w Warszawie uznał wobec powyższego, że regulacja art. 64 ust 2 u.f.p. 

jest przepisem szczególnym całościowo odnoszącym się do ulg dla podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą i przepisy art. 67a i art. 67b ord.podat. nie 

będą znajdowały zastosowania w przypadku wniosków przedsiębiorców  

o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań stanowiących niepodatkowe należności 

budżetowe, zarówno określone w art. 60 pkt 1-6 u.f.p., jak i art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. 

W orzecznictwie znaleźć można także stanowisko odmienne. WSA  

w Bydgoszczy wyraził pogląd, że w przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą organ może udzielać ulg, o których mowa w art. 55 u.f.p. 

w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60 pkt 1 – 6  

(art. 64 ust. 2 u.f.p.), co oznacza, że nie obejmuje to przypadku dochodu 

pobieranego przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie 

odrębnych ustaw (art. 60 pkt 7 u.f.p.). Zdaniem WSA w Bydgoszczy, w przypadku 

należności, o której mowa w art. 60, lecz nieuregulowanej u.f.p. stosuje się 

odpowiednio przepisy ord.podat., w związku z art. 67 u.f.p., a podstawę dla 

merytorycznego rozpatrzenia sprawy będą stanowiły w takim wypadku przede 

wszystkim przepisy art. 67a i 67b ord.podat.297. 

W kontekście obu powołanych wyżej stanowisk za przekonujące uznać należy 

to zaprezentowane przez WSA w Warszawie. Stosowanie w odniesieniu do 

przedsiębiorców wnioskujących o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań 

stanowiących należności, o których mowa w art. 60 pkt 7 u.f.p. przepisów art. 67a 

i art. 67b ord.podat. w związki z art. 64 § 2 i art. 67 u.f.p. w istocie stawiałoby pod 

znakiem zapytania zasadność regulacji w u.f.p. przepisów art. 64 § 1 i 2 u.f.p.  

Tym bardziej, że w uzasadnieniu do projektu u.f.p. wskazano – na co zwrócił także 

uwagę WSA w Warszawie - że w projekcie tym zawarto szczegółowe regulacje 

dotyczące m.in. ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności 

budżetowych, w postaci umorzeń, odraczania spłat lub rozkładania na raty, przy 

                                                           
297 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r., II SA/Bd 232/14, CBOSA. Wyrok nie 

jest prawomocny. 
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czym przepisy dotyczące udzielania ulg są analogiczne jak w Ordynacji 

podatkowej, która była notyfikowana Komisji Europejskiej298. W związku  

z powyższym można by na zasadzie odesłania zawartego w art. 67 u.f.p. 

bezpośrednio stosować zasady określone w przepisach ord.podat.  

W szczególności dotyczy to przepisów art. 64 ust. 2 u.f.p. i art. 67b § 1 ord.pod., 

których zakresy regulacji z niewielkim wyjątkiem są niemal identyczne. 

W kontekście stanowiska WSA w Bydgoszczy wyrazić można wątpliwość, co 

do przyczyn, dla których ustawodawca w art. 64 ust. 2 u.f.p. pominął 

niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 pkt 1 pkt 6a-8 

u.f.p. W uzasadnieniu projektu u.f.p., choć przyjęte aktualnie rozwiązania, w tym 

wskazane wyżej ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe zostały założone już 

w pierwotnej wersji projektu, brak w tym zakresie jakichkolwiek wyjaśnień.  

Na uwagę zasługuje, że w przepisach ord.podat. ograniczenia podmiotowe w 

zakresie stosowania ulg opierają się na tożsamych zasadach co w u.f.p., tj. także 

zostały wprowadzone odrębne regulacje dla podmiotów prowadzących oraz 

nieprowadzących działalności gospodarczej. W kwestii ograniczeń 

przedmiotowych, ord.podat. w przeciwieństwie do u.f.p. nie wyłącza z zakresu 

stosowania ulg określonych kategorii zobowiązań publicznoprawnych, lecz tak 

samo, jak ma to miejsce w przypadku regulacji u.f.p., wprowadza odmienne 

zasady stosowania ulg w zależności od kategorii zobowiązań.  

Wobec powyższego rodzi się pytanie o przyczyny, a następnie o zasadność 

rezygnacji z wprowadzenia do u.f.p. unormowań dopuszczających stosowanie ulg 

w odniesieniu do niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa  

w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. wobec zobowiązanych prowadzących działalność 

gospodarczą, skoro w ord.podat. przedsiębiorcy wnosić mogą o zastosowanie ulg 

w stosunku do wszystkich rodzajów należności objętych regulacją tej ustawy. 

Ustawodawca w art. 67a ord.podat. posłużył się bowiem w sposób ogólny 

pojęciem podatku, zaległości podatkowej i należnych od nich odsetek, odsetek za 

zwłokę, odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz opłaty 

                                                           
298 Uzasadnienie do projektu ustawy, druk sejmowy nr 1181, źródło: orka.sejm.gov.pl (dostęp: 

16.10.2016 r.). 
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prolongacyjnej, bez wprowadzania w zakresie powyższego wyliczenia ograniczeń 

ze względu na rodzaj, czy źródło powstania tych zobowiązań299. Powyższe 

powodować może zróżnicowane i niejednolite podejście do przedsiębiorców 

wprowadzając przez to swoiste założenie, że cele i przesłanki stosowania ulg 

wobec przedsiębiorców na podstawie ord.podat. i w części u.f.p., nie będą 

zachodziły w przypadku zobowiązań, o których mowa w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. 

W związku z powyższym należy podnieść wniosek de lege ferenda,  

aby dokonać zmiany unormowań art. 64 ust. 2 u.f.p., poprzez rozszerzenie zakresu 

regulacji tego przepisu na wszystkie niepodatkowe należności budżetowe, w tym 

także wymienione w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. 

 

Ulgi w spłacie należności niepodatkowych przez byłych przedsiębiorców  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pogląd wyrażony w wyroku WSA  

w Krakowie z 1 lipca 2014 r.300. Sąd ten wskazał, że choć faktycznie art. 64 ust. 2 

u.f.p. skierowany jest do zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, 

to nie oznacza to jednak, że jeżeli jakaś osoba prowadzi działalność gospodarczą, 

to w każdym przypadku tylko ten przepis znajdzie do niej zastosowanie. Będzie 

go można zastosować jedynie wówczas, gdy dana osoba zwróci się o zastosowanie 

ulgi w opłacie, która powstała w związku z prowadzeniem przez tę osobę 

działalności gospodarczej. Tytułem przykładu Sąd ten wskazał, że jeżeli jakaś 

osoba buduje dom na własne potrzeby i jednocześnie prowadzi działalność 

gospodarczą zupełnie niezwiązaną z tą budową, to przy opłacie za zajęcie pasa 

drogowego, nie może być traktowana jak osoba prowadząca działalność 

gospodarczą. Nie ma bowiem żadnego związku pomiędzy wykonywaną 

działalnością a budową domu na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. 

Powyższy przepis znajdzie natomiast zastosowanie, jeżeli przedsiębiorca będzie 

                                                           
299 W art. 67a ord.podat. ustawodawca posłużył się pojęciem podatku, któremu nadawać należy 

szersze znaczenie, w brzmieniu nadanym w art. 3 pkt 3 ord.podat. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ord.podat., 

ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty 

podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz 
niepodatkowe należności budżetowe. Dodatkowo w zakresie umorzeń ustawodawca uwzględnił 

również opłatę prolongacyjną oraz odsetki od zaległości podatkowych. 
300 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lipca 2014 r. , I SA/Kr 857/14, CBOSA. 
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budował dom w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, 

czyli np. działalnością deweloperską.  

Powyższemu stanowisku nie można odmówić słuszności. W konsekwencji 

takiej wykładni przepisu art. 64 ust. 2 u.f.p. należy uznać, że przesłankę 

stosowania ulg w stosunku do zobowiązanych prowadzących działalność 

gospodarczą stanowi okoliczność, że ich zobowiązanie mieszczące się w zakresie 

należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6 u.f.p. powstało w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Tym samym w przypadku, gdy przedsiębiorca złoży wniosek o zastosowanie 

ulgi w spłacie zobowiązania, które powstało w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą i podlega zaliczeniu do należności, o których mowa  

w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. - w szczególności dotyczy to zobowiązań stanowiących 

dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na 

podstawie odrębnych ustaw w stosunku do u.f.p. (art. 60 pkt 7 u.f.p.), to właściwy 

organ powinien w trybie przepisów k.p.a. - w związku z art. 67 u.f.p. - wydać 

decyzję o umorzeniu postępowania. Postępowanie takie, po ustaleniu w toku 

postępowania wyjaśniającego statusu podmiotu wnoszącego oraz charakteru 

zobowiązania, uznać należy za bezprzedmiotowe. Dane zobowiązanie nie mieści 

się bowiem w katalogu należności, do której znajdować może zastosowanie 

instytucja ulg w spłacie zobowiązania, unormowana w art. 64 ust. 2 u.f.p.  

W postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszego przepisu nie da się 

wszakże osiągnąć celu, któremu to postępowanie służy. 

W aspekcie powyższego, w tym zaprezentowanego stanowiska WSA  

w Krakowie, zwrócić można uwagę na pewną wątpliwość ze stosowaniem art. 64 

u.f.p. Jak wyżej wskazano, w stosunku do przedsiębiorców, jeżeli ich 

zobowiązanie powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie 

mieści się w grupie niepodatkowych należności budżetowych wyliczonych  

w art. 60 pkt 1-6 u.f.p., to brak jest podstaw w przypadku tego rodzaju zobowiązań 

do merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie ulgi na podstawie art. 64 ust. 2 

u.f.p. W konsekwencji, abstrahując od zaznaczonego wyżej sposobu 

rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania, przedsiębiorca taki wnioskowanej 
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ulgi nie uzyska. W kontekście powyższego stanowiska powstaje pytanie,  

jak należałoby postąpić w przypadku wniosku byłego już przedsiębiorcy,  

który złoży wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania powstałego 

jeszcze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i podlegającego 

zaliczeniu do należności, o których mowa w art. 60 pkt 7 u.f.p. Zdarza się bowiem, 

w szczególności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą podlegającą ewidencjonowaniu, że w przypadku zobowiązań  

o znacznej wartości, podmioty te uwzględniając możliwość zastosowania 

wskazanego wyżej sposobu wykładni art. 64 ust, 2 u.f.p. lub też znając go ze 

swoich wcześniejszych bezskutecznych prób umorzenia zobowiązań, dokonują 

wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej. Celem tego działania jest 

uzyskanie przez niniejsze osoby ulgi w spłacie niepodatkowych należności 

publicznoprawnych w trybie właściwym dla podmiotów nieprowadzących 

działalności gospodarczej. Niejednokrotnie podmioty takie w dalszej 

perspektywie czasowej dokonują następczo kolejnej rejestracji działalności 

gospodarczej. 

W powołanym wyżej wyroku WSA w Krakowie z 1 lipca 2014 r., sąd ten 

wskazał, że faktycznie art. 64 ust. 2 u.f.p. skierowany jest do zobowiązanego 

prowadzącego działalność gospodarczą. W związku z powyższym – jak wskazano 

w uzasadnieniu ww. wyroku - organy zobowiązane są do prawidłowego ustalenia 

stanu faktycznego sprawy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

ewentualnego związku tej działalności z wnioskowaną ulgą.  

W powołanym wyroku WSA w Krakowie wykazał swoistą kolejność badania 

przesłanek uzasadniających zastosowanie ulgi. W pierwszej kolejności należy 

zatem zbadać, czy podmiot wnoszący o ulgę prowadzi działalność gospodarczą.  

Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić. Z literalnej wykładni art. 64 ust. 2 

u.f.p. wynika bowiem, że przepis ten bezpośrednio odnosi się do zobowiązanych 

prowadzących działalność gospodarczą. Przyjąć należy zatem, że powinni oni 

prowadzić działalność w chwili stosowania ulg, względnie – działając na korzyść 

strony – zobowiązani tacy powinni prowadzić działalność gospodarczą w dacie 

złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Jaki tryb zastosować jednak, jeżeli w dacie 



169 

Podstawy normatywne stosowania ulg w spłacie niepodatkowych… 

 
  

złożenia wniosku przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie prowadzi już 

działalności gospodarczej?  

Wobec wyłączenia w odniesieniu do tych przedsiębiorców przesłanki 

prowadzenia działalności gospodarczej wyłączającej zastosowanie art. 64 ust. 2 

u.f.p., należy przyjąć, że zastosowanie powinny wówczas znajdować rozwiązania 

ogólne określone w art. 64 ust.1 u.f.p. Otwierałoby to drogę do stosowania wobec 

byłych przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań stanowiących niepodatkowe 

należności budżetowe, o których mowa w art. 60 pkt 7 u.f.p.301 

Zwrócić należy jednak uwagę na następujące sytuację. W przypadku dwóch 

zobowiązanych – jednego prowadzącego działalność gospodarczą i drugiego 

nieprowadzącego już działalności gospodarczej – jeżeli ich zobowiązania 

stanowiące niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 pkt 7 

u.f.p. powstały w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tą 

działalnością to w przypadku pierwszego z ww. podmiotów zastosowania 

znajdowałby art. 64 ust. 2 u.f.p. Przepis ten wyłączałby w stosunku do tego 

podmiotu zastosowanie ulgi w trybie art. 64 ust. 1 uf.p. a jednocześnie nie dawał 

podstaw w związku z ograniczeniem przedmiotowym do zastosowania ulgi także 

w trybie art. 64 ust. 2 uf.p. W przypadku drugiego podmiotu – nie prowadzącego 

już działalności gospodarczej – nie znajdowałbym do niego zastosowania art. 64 

ust. 2 u.f.p., przez co mógłby on dochodzić ulgi w trybie art. 64 ust. 1 u.f.p.  

Źródło zobowiązania i sposób jego powstania byłyby w obu przypadkach 

identyczne, tj. powstałoby w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W istotny sposób sytuacja tych dwóch podmiotów będzie jednak zróżnicowana  

w sytuacji, gdy jeden z nich zdecyduje się na rezygnację z prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

W analizowanym przypadku – wobec uznaniowego charakteru decyzji  

w sprawach ulg – można rozważać zasadność odmowy przyznania ulgi drugiemu 

z ww. podmiotów z uwagi na okoliczność, że istotnie różnicowałoby to jego 

sytuację względem takich podmiotów, których zobowiązanie także powstało  

                                                           
301 Por. wyrok WSA w Gdańsku z 30 maja 2012 r. wydany na tle regulacji art. 67a i 67b ord.podat., 

I SA/Gd 1000/11, CBOSA. 
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w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i które dalej taką działalność 

prowadzą. Rozstrzygnięcie takie, choć wpisuje się w pewien sposób w zasadę 

jednolitego stosowania prawa w analogicznych sytuacjach, może być jednak 

uznane za wychodzące poza przesłanki ustawowe przyznawania bądź odmowy 

przyznawania ulg w świetle regulacji art. 64 u.f.p. w związku z art. 67 u.f.p.  

i art. 7 k.p.a. – formułującym zasadę ogólna uwzględnienia z urzędu interesu 

społecznego i słusznego interesu obywateli. 

W związku z powyższym wydaje się, że zasadne byłoby – co można podnieść 

jako wniosek de lege ferenda – aby w art. 64 ust. 2 u.f.p. zrezygnować z aspektu 

podmiotowego przesłanki stosowania ulg tj. odwołania się do „zobowiązanego 

prowadzącego działalność gospodarczą”, ale za podstawę stosowania ulgi przyjąć 

kryterium przedmiotowe i zastrzec odrębne od art. 64 ust. 1 u.f.p. zasady 

stosowania ulg - w odniesieniu do wszelkich podmiotów - w spłacie zobowiązań 

z tytułu należności, o których mowa w art. 60 u.f.p., które powstały w związku  

z prowadzeniem przez te podmioty działalności gospodarczej. 

Zwrócić należy przy tym uwagę na różnicę w sformułowaniu „w związku  

z prowadzeniem przez te podmioty działalności gospodarczej” a sformułowaniem 

„w związku z prowadzoną przez te podmioty działalności gospodarczej”.  

To ostatnie mogłoby bowiem rodzić wątpliwość, jaki przepis powinien znajdować 

zastosowanie –ust. 2 u.f.p. czy ust. 1 art. 64 u.f.p. – w sytuacji, gdyby dane 

zobowiązanie publicznoprawne powstało w związku z prowadzoną przez dany 

podmiot działalnością gospodarczą, którą on następnie wyrejestrował, a wniosek 

o ulgę złożył w trakcie prowadzenia następczo zarejestrowanej działalności 

gospodarczej. Wydaje się, że pierwsze sformułowanie nie powodowałoby stanu 

niepewności i jednoznacznie odwoływało się do zobowiązań, które powstały  

w związku z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Podsumowanie 

Przepis art. 64 ust. 2 u.f.p. wprowadza ograniczenie podmiotowe określając 

odrębny katalog i zasady przyznawania ulg podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystać mogą 
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zatem z określonych w ustawie ulg tylko w zakresie takich niepodatkowych 

należności budżetowych, jakie wymienione zostały w art. 64 ust. 2 u.f.p.  

i zastrzeżonymi dla nich warunkami.  

Regulacja art. 64 ust. 2 w związku z art. 55 i art. 60 u.f.p. w sposób 

samodzielny i kompleksowy normuje przy tym zasady stosowania ulg wobec 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Tym samym, wobec braku 

kwestii niedookreślonych w niniejszym przepisie, brak jest też podstaw do 

zastosowania art. 67 u.f.p., który jedynie w zakresie nieuregulowanym tą ustawą 

odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej. 

Do zasad stosowania ulg wobec przedsiębiorców nie będą zatem znajdowały 

zastosowania art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej. 

W konsekwencji uznać należy, że w świetle regulacji art. 64 ust. 2 u.f.p. brak 

jest aktualnie podstaw do stosowania wobec przedsiębiorców ulg w zakresie 

niepodatkowych należności budżetowych określonych w art. 60 pkt 7 u.f.p., jeżeli 

wniosek w przedmiocie ulgi związany jest z okolicznością prowadzenia przez nich 

działalności gospodarczej. 

W perspektywie kolejnych nowelizacji u.f.p. należałoby się jednak zastanowić 

nad zmianą art. 64 ust. 2 u.f.p. w zakresie zniesienia ograniczeń przedmiotowych 

w odniesieniu do zobowiązań wynikających z należności, o których mowa  

w art. 60 pkt 6a-8 u.f.p. Celowe byłoby także zmodyfikowanie zakreślonego  

w art. 64 ust. 2 u.f.p. kryterium podmiotowego dotyczącego zobowiązanych 

prowadzących działalność gospodarczą i odniesienie się w to miejsce do kryterium 

zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60 u.f.p., które powstały 

w związku z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej. 
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BASIC STANDARDS APPLYING RELIEF IN REPAYMENT OF NON-TAX BUDGET 

LIABILITIES OF PUBLIC LAW IN RELATION TO ENTREPRENEURS - SELECTED 

ISSUES 

 

Summary 

In the Public Finance Act, the legislator performed a distribution of public 

funds into tax and non-tax budgetary receivables of public law nature. In terms of 

the principles of management on non-tax budgetary receivables the legislator, in 

the aforementioned act, regulated, among others, rules for application of reliefs in 

the repayment of such liabilities. The legislator separately normalized rules for 

applying reliefs in relation to business operators and other categories of entities. 

In the extent not regulated under the Public Finance Act, the legislature referred 

to, among others, the relevant application of the provisions of Chapter III of the 

Tax Ordinance Act, where the legislator in a similar way normalized rules for 

applying reliefs in the repayment of tax liabilities. The regulations of the Public 

Finance Act on the use of reliefs in repayment of non-tax budgetary liabilities as 

regards entrepreneurs, in particular as to the material scope, cause doubts in 

interpretation. Interpretation doubts are also raised by the question of the proper 

application of provisions of Chapter III of the Tax Ordinance Act on the use of 

reliefs in relation to the repayment of non-tax budgetary liabilities by business 

operators. These issues form the subject of analysis of this study. 

 

Keywords: public finance, public law receivables, non-tax budgetary liabilities  

 


