
s. 171 

Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej:  

 podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy 

– Ordynacja podatkowa;  

 niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z 

27.8.2009 r. o finansach publicznych;  

 należności z tytułu przychodów z prywatyzacji;  

 grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;  

 należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania 

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek;  

 należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 

innych ustaw;  

 wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych 

przepisów;  

 należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz 

składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego;  

 należności pieniężne państwa członkowskiego UE;  

 należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;  

 obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji 

administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego;  

 obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego 

wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, 

nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy;  

 obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

 

s. 220 i n. 

Nabycie nieruchomości  

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.  

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności 

majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest 

jeden z małżonków.  

Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości 

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 

powierzchni 300 ha użytków rolnych.  



Ograniczenia te nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez:  

 osobę bliską zbywcy;  

 jednostkę samorządu terytorialnego;  

 Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz KOWR;  

 spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem 

jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą 

koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo 

energetyczne;  

 



 

 osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;  

 parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z 

ochroną przyrody;.  

  przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwest

ycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z  

10.5.2018 r.o Centralnym Porcie Komunikacyjnym –

 w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy -

 albo została z niej wywłaszczona na te same cele; 

  przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z  

10.5.2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. 

 

Ponadto, ograniczenia nie obowiązują w przypadku nabycia:  

 w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;  

 na podstawie art. 151 lub 231 KC (przekroczenie granicy przy budowie i budynek 

na cudzym gruncie);  

 w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania 

sanacyjnego.  

 

s. 277 

Wyłączenia od amortyzacji  

Amortyzacji nie podlegają:  

 grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów;  

 budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale 

mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo 

wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich 

amortyzowaniu;  

 dzieła sztuki i eksponaty muzealne;  

 wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b 

ust. 2 pkt 1 PDOFizU;  

 składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia 

wykonywaniao swobodzie  działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w 

której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają 

amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność 

albo jej zaprzestano.  

 

 



s. 285 

Zwrot podatku  

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym 

wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę 

kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek 

bankowy.  

Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia 

przez podatnika na rachunek bankowy podatnika.  

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy 

jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia 

złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)  kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem 

kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej 

w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:  

 a)  faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o 

którym mowa w odrębnych przepisach,  

 b)  faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna 

kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,  

 c)  dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 

33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,  

 d)  importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, 

lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji 

podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,  

2)  kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 

przekracza 3000 zł, 

3)  podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku 

za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2, 

4)  podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w 

rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:  

 a)  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,  

 b)  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–

3 – przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje 

się odpowiednio.  
  

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT podatnika w terminie 
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25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot różnicy podatku jest dokonywany 

przez urząd skarbowy przy użyciu komunikatu przelewu. 

 

 

s. 286 

ZAPŁATA PODATKU  

Zgłoszenie rejestracyjne  

Podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności 

opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.  

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku 

podatników zwolnionych – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika 

potwierdza to zarejestrowanie.  

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:  

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub  

2) podmiot ten nie istnieje, lub  

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub  

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, lub. 

5) z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem 

wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji 

podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających 

związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji 

podatkowej.  

 

W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne 

zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z 

zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika 

powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania 

podatnika jako podatnika VAT czynnego. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej 

wykazy podmiotów:  

1)  w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo 

które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy 

VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a; 



2)  których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona na podstawie art. 96 

ust. 9h–9j.  

Wykazy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie. 

Podanie do publicznej wiadomości wykazów nie narusza przepisów o tajemnicy 

skarbowej. 

 

s. 287 

Zapłata podatku  

Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 VATU są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu 

skarbowego. 

 

Mechanizm podzielonej płatności 

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy 

dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować 

mechanizm podzielonej płatności, który polega na tym, że:  

 1)  zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 

otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;  

 2)  zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 

prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.  

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w 

złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania 

płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:  

 1)  kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która 

ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;  

 2)  kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;  

 3)  numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;  

 



 4)  numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku.  

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. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na 

rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje 

postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu 

naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


