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Rzeszów, 25 listopada 2019 r.

Komunikat nr 13/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie realizacji płatności za zobowiązania podatkowe i składkowe

                 W związku z możliwością realizacji zapłaty zobowiązań podatkowych i składkowych
z rachunku VAT przypominam, że wspólnicy spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich,
komandytowych)  powinni  realizować  przelewy  na  własne  zobowiązania  podatkowe  (PIT/PPL)
i  składkowe  (ZUS  z  tytułu  prowadzenia  działalności)  z  osobistych  rachunków  bankowych,
niezwiązanych z prowadzoną działalnością w formie spółki. 
Realizacja  przelewu  z  konta  spółki  może  powodować,  że  zobowiązanie  zostanie  uregulowane
z rachunku VAT co biorąc pod uwagę, że dysponentem rachunku jest spółka-podatnik VAT, jest
działaniem nieuprawnionym. 

Informuję również, że od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie zobowiązany do płatności
własnych zobowiązań podatkowych na indywidualny rachunek podatkowy. Przez podatnika
należy  rozumieć  odrębnie  osoby  fizyczne  w  tym  wspólników  spółek  i  osoby  prawne  (spółki,
fundacje, stowarzyszenia). Każdy podatnik powinien wygenerować swój indywidualny rachunek
podatkowy za pośrednictwem strony 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Wspólnicy spółek osobowych powinni wygenerować odrębnie rachunek dla spółki i odrębnie dla
siebie, podając osobisty numer NIP. Podczas realizacji przelewu bardzo istotnym stanie się podanie
prawidłowego symbolu formularza właściwego dla zobowiązania, które jest regulowane. Zgodnie
z obecnie obowiązującymi przepisami symbole te są następujące:
- karta podatkowa: KP
- zryczałtowany podatek dochodowy: PPE
- podatek dochodowy osób fizycznych z tyt. działalności na zasadach ogólnych: PIT
- podatek dochodowy osób fizycznych z tyt. działalności – liniowy: PPL
- podatek dochodowy osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników: PIT-4R
- podatek VAT: VAT
- podatek dochodowy od osób prawnych: CIT
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: GK
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 

GKP
Ustawodawca zastrzegł, że w przypadku braku wskazania zobowiązania wpłata zostanie zaliczona
na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich
zobowiązań  podatkowych  podatnika.  W  przypadku  gdy  na  podatniku  ciążą  zobowiązania
podatkowe,  których termin  płatności  upłynął,  dokonaną wpłatę  zalicza się  na poczet  zaległości
podatkowej  o  najwcześniejszym  terminie  płatności  we  wskazanym  przez  podatnika  podatku,
a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku -
na  poczet  zaległości  podatkowej  o  najwcześniejszym  terminie  płatności  spośród  wszystkich
zaległości podatkowych podatnika.
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