OGŁOSZENIE
OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH W OPOLU NA TEMAT UDZIELANIA
PRZEDSIĘBIORCOM POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS.
Zgodnie z art. 67a § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa: 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 określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną.
Podatek, o którym mowa wyżej stanową nieopodatkowane należności budżetu państwa
z tytułu kary pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej przez Opolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
W świetle powyższego Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej
Artykułów Rolno – Spożywczych w Opolu przysługują uprawnienia organów podatkowych
w zakresie:
- odroczenia terminu płatności kary pieniężnej lub rozłożenia zapłaty kary pieniężnej na raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej (z tytułu wymierzonej kary
pieniężnej) wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych (z tytułu wymierzonej kary
pieniężnej), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Udzielenie w/w ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu kar pieniężnych stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.U. UE L
379 z 28.12.2006 r., str. 5).
1. WNIOSEK.
Pisemny wniosek o odroczenie terminu płatności kary pieniężnej lub rozłożenie zapłaty
kary pieniężnej na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
(z tytułu wymierzonej kary pieniężnej) wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub
w części zaległości podatkowych (z tytułu wymierzonej kary pieniężnej), odsetek za zwłokę
lub opłaty prolongacyjnej, powinien zawierać:
1. Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/oznaczenie przedsiębiorcy zgodnie z danymi
zawartymi w KRS lub CEIDG, adres zamieszkania/siedziby, nr NIP, telefon kontaktowy.
2. Datę sporządzenia wniosku.
3. Wskazanie adresata (tj. Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów
Rolno – Spożywczych w Opolu).
4. Rodzaj wnioskowanej ulgi (np. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,
umorzenie).
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5. Znak i datę wydania decyzji administracyjnej o wymierzeniu kary pieniężnej, której
dotyczy wniosek.
6. W przypadku wniosku o rozłożenie kary pieniężnej na raty należy podać ilość
wnioskowanych rat oraz terminy płatności rat.
7. W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności należy podać datę płatności
odroczonej kary pieniężnej.
8. Uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu strony lub interesu
publicznego.
9. Podpis wnioskodawcy.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
10. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
11. Sprawozdania finansowe przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (PIT).
12. Wypełniony przez wnioskodawcę formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis, którego wzór określono w załączniku do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz.U. Nr 53, poz. 311).
2. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW.
a)
WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ LUB
ROZŁOŻENIE ZAPŁATY KARY PIENIĘŻNEJ NA RATY.
Przedmiotowy wniosek składamy od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej
stała się ostateczna (tj. po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wymierzeniu kary
pieniężnej, kiedy strona nie składała odwołania od w/w decyzji) do dnia upływu terminu na
zapłatę w/w kary pieniężnej.
b)
WNIOSEK O ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY
ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ (Z TYTUŁU WYMIERZONEJ KARY PIENIĘŻNEJ)
WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ ORAZ
WNIOSEK O UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI
PODATKOWYCH (Z TYTUŁU WYMIERZONEJ KARY PIENIĘŻNEJ), ODSETEK ZA
ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ.
Przedmiotowe wnioski składamy dopiero po upływie terminu na zapłatę w/w kary
pieniężnej.
Karę pieniężną przedsiębiorca ma obowiązek wpłacić w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
Zgodnie z art. 51 § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa: Zaległością podatkową jest podatek
niezapłacony w terminie płatności.
Złożenie w/w wniosku przed upływem terminu płatności będzie skutkowało, koniecznością
umorzenia wszczętego postępowania na wniosek strony, z uwagi na fakt, iż to postępowanie
stanie się bezprzedmiotowe (z dniem złożenia wniosku przedsiębiorca nie miał żadnych
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zaległości podatkowych, zaległość podatkowa z tytułu wymierzonej kary pieniężnej powstanie,
w przypadku braku zapłaty kary pieniężnej we wskazanym w w/w decyzji terminie).
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, DzU. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
– z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tekst - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 – z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity,
Dz.U z 2007 r., Nr 59, poz. 404 – z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r. str. 5).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz
opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. Nr
165, poz. 1373 – z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 – z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371 – z późniejszymi zmianami).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z dnia 21 maja 2012 r.
poz. 319).

Strona 3 z 3
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Opolu,
ul .Wrocławska 170, 45-835 Opole, e-mail:wiopole@ijhars.gov.pl,
tel./fax 77 454-31-18, tel. 77 453-98-97

