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Publikacja „Firma transportowa krok po kroku – zarządzanie, finanse, ubezpieczenia” została przygotowana
z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia
jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane
rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Firma transportowa krok po kroku – zarządzanie, finanse, ubezpieczenia”,
przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
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o zrobi , d nie mo na zap aci podatku

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 kontrahentów, różnic kursowych i opóźnionych terminów płatności. Bywa też, że firma została okradziona lub jej właściciel przeinwestował. Jeżeli przed każdym 20. i 25. dniem
pada pytanie, skąd wziąć pieniądze na zapłacenie podatków – dobrze jest przeczytać ten artykuł.
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
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
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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 metod rozwiązania problemu płatności podatków, które oferuje Ordynacja podatkowa.
Pozwala ona m.in. na:
1) rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;
2) odraczanie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości 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 majątkowego 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 pomocy, nie czekamy ze swoim wnioskiem do ostatniej chwili.
Pamiętajmy, że urząd nie załatwia takich spraw od ręki.
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