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Lekcja 9
Lekcja 9
Możliwość wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli 

posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub 

rozłożone na raty.



Zgodnie z art.  108b ust. 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków 

zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego 

rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 

których jest prowadzony ten rachunek VAT.

Naczelnik US może jednak odmówić w drodze decyzji, wydania zgody na 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w określonych sytuacjach (patrz. 

analiza art. 108b ust. 5 i ust. 5a ustawy o VAT).



Zgodnie z art.  108b ust 5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody 

na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa 

w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - w wysokości 

odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji;

(...)
Art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy Prawo bankowe:   2)wpłaty:
a)na rachunek urzędu skarbowego:
–podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania 
podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego 
zobowiązania podatkowego,
–podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
–podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
–podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz 
odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
–należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,



WYJĄTEK - zastosowanie od 01-10-2021:

Zgodnie z art. 108b ust. 5a ustawy o VAT Przepisu art. 108b ust. 5 pkt 1 nie stosuje się w 

przypadku, gdy zaległości podatkowe zostały objęte decyzją wydaną na podstawie art. 67a 

§ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na raty)
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