ZMIANA SPOSOBU KALKULACJI ODESTEK ZA ZWŁOKĘ OD 2016 R.
W związku ze zmianą Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. zmieni się sposób kalkulacji
wysokości odsetek za zwłokę.
Od 1 stycznia 2016 r. podatnik będzie mógł zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w
wysokości połowy podstawowej stawki odsetek po spełnieniu łącznie następujących warunków (art.
56a Ordynacji podatkowej):

złożenia korekty deklaracji podatkowej w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do
złożenia deklaracji,
 zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji podatkowej.
Powyższe zmiany oznaczają, że podatnik, który złoży korektę deklaracji po wskazanym powyżej
terminie nie będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowej.
Zmiany te będą dotyczyły zaległości we wszystkich podatkach.
Ponadto, Ordynacja podatkowa wprowadza podwyższoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych.
Stawka taka będzie wynosiła 150% stawki podstawowej i będzie dotyczyła zaległości podatkowych w
podatku VAT oraz podatku akcyzowym. Stawka ta będzie miała zastosowanie w przypadku:





zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty do zwrotu/kwoty nadpłaty
ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli lub postępowania podatkowego,
korekty deklaracji:
o złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a gdy nie
stosuje się takiego zawiadomienia – po zakończeniu kontroli (po
przekroczeniu określonej kwoty),
o dokonanej w wyniku czynności sprawdzających (po przekroczeniu określonej kwoty),
ujawnienia przez organ podatkowy niezłożenia deklaracji, pomimo ciążącego obowiązku oraz
braku zapłaty podatku.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
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powyższych informacji.
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