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W związku z pismem z dnia 19 lipca 2005 r. Nr FB-336/8/05 w sprawie zasad wykazywania w 

sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP skutków, udzielonych przez organ podatkowy, odroczenia 

terminu płatności podatku oraz rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych - Ministerstwo 

Finansów uprzejmie informuje: 

 

Należy zauważyć, iż pojęcie ulgi ma w prawie podatkowym szersze znaczenie od zdefiniowanego w 

art. 3 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa. Do kategorii ulg sensu largo należy zaliczyć przede 

wszystkim odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty oraz 

odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej (art. 48 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

Ordynacja podatkowa). Wymienione ulgi przyjęło się określać jako ulgi w spłacie lub ulgi w zapłacie 

zobowiązań podatkowych. Terminologia ta jest powszechnie stosowana w praktyce organów 

podatkowych i w publikacjach z zakresu prawa podatkowego. Jednak co najważniejsze, również 

ustawodawca w przepisach art. 204 § 1, art. 205 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa posługuje się 

pojęciem ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych. 

 

Ustawodawca w przyjętej ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) ostatecznie przesądził, iż 

odroczenie i rozłożenie na raty jest ulgą w spłacie zobowiązań podatkowych. 

 



Na mocy ustawy zmieniającej został dodany w ustawie Ordynacja podatkowa rozdział 7a "Ulgi w 

spłacie zobowiązań podatkowych". 

 

Przepis art. 67a § l ustawy Ordynacja podatkowa zalicza wprost odroczenie i rozłożenie na raty 

zapłaty podatku lub zaległości podatkowej do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

 

W przedmiotowej sprawie należy mieć również na uwadze przepis art. 32 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Przepis 

ten w ust. 3 stanowi, iż skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu 

terytorialnego, określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji wydanych przez 

organy podatkowe, do których zalicza się między innymi odroczenie i rozłożenie na raty, nie stanowią 

podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat. 

 

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia skutki wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty 

podatku lub zaległości podatkowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S oraz w sprawozdaniu 

Rb-PDP stosownie do zasad sporządzania tych sprawozdań - w zakresie wypełniania kolumny "Skutki 

udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień ..." - określonych w instrukcji, 

stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz. 279 z późno zm.). 
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