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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nych,
do których nie stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏aty nale˝noÊci pieni´˝nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych
dalej „nale˝noÊciami”, do których nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.1)), przypadajàcych na podstawie przepisów szczególnych:
1) paƒstwowym jednostkom bud˝etowym i ich gospodarstwom pomocniczym,
2) paƒstwowym zak∏adom bud˝etowym,
3) paƒstwowym funduszom celowym,
4) jednostkom samorzàdu terytorialnego z tytu∏u realizacji zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami
— od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej — zwanych dalej „d∏u˝nikami”.
§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
nale˝noÊci przypadajàcych jednostkom sektora finansów publicznych, których sposób i tryb umarzania, odraczania sp∏aty oraz rozk∏adania na raty okreÊlajà odr´bne przepisy.
§ 3. 1. Nale˝noÊci pieni´˝ne mogà byç umarzane
w ca∏oÊci lub cz´Êci, w przypadku ich ca∏kowitej nieÊciàgalnoÊci, je˝eli zachodzi jedna z nast´pujàcych
przes∏anek:
1) d∏u˝nik — osoba fizyczna — zmar∏, nie pozostawiajàc ˝adnego majàtku lub pozostawi∏ ruchomoÊci niepodlegajàce egzekucji na podstawie odr´bnych przepisów albo pozostawi∏ przedmioty codziennego u˝ytku domowego, których ∏àczna wartoÊç nie przekracza kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w roku poprzedzajàcym umorzenie, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470
i Nr 104, poz. 708.

skiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu
na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych;
2) d∏u˝nik — osoba prawna — zosta∏ wykreÊlony
z w∏aÊciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majàtku, z którego mo˝na by egzekwowaç nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç z tytu∏u
nale˝noÊci nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nika lub umorzy∏ post´powanie upad∏oÊciowe
z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361
pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.2));
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´
nieskuteczne.
2. Umarzanie nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz d∏u˝nika g∏ównego sà zobowiàzane inne osoby, mo˝e nastàpiç tylko
wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzà wobec
wszystkich zobowiàzanych.
§ 4. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami
spo∏ecznymi lub gospodarczymi, w szczególnoÊci
mo˝liwoÊciami p∏atniczymi d∏u˝nika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Paƒstwa, na wniosek d∏u˝nika,
mogà zostaç odroczone terminy sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝ona p∏atnoÊç ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci na raty.
§ 5. 1. Je˝eli wartoÊç nale˝noÊci g∏ównej nie przekracza dwudziestokrotnoÊci kwoty przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w roku poprzedzajàcym
umorzenie, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci sà uprawnieni:
1) kierownik paƒstwowej jednostki bud˝etowej —
w odniesieniu do nale˝noÊci przypadajàcych jed———————
2) Zmiany wymienionej

ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 47, poz. 347.
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nostkom, o których mowa w § 1 pkt 1, z tym ˝e
w odniesieniu do nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa
o charakterze cywilnoprawnym, wynikajàcych ze
stosunków prawnych, w zakresie których w∏aÊciwy jest minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa — uprawniony jest ten minister;
2) kierownik paƒstwowego zak∏adu bud˝etowego —
w odniesieniu do nale˝noÊci przypadajàcych jednostce, o której mowa w § 1 pkt 2;
3) zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych — w odniesieniu
do nale˝noÊci zwiàzanych z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ
zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego
ustawami.
2. Je˝eli wartoÊç nale˝noÊci g∏ównej jest wy˝sza
ni˝ kwota, o której mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu
do nale˝noÊci przypadajàcej paƒstwowym funduszom
celowym bez wzgl´du na jej wysokoÊç, do umarzania,
odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci
jest uprawniony dysponent cz´Êci bud˝etowej, w rozumieniu art. 103 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
§ 6. Organy uprawnione do umarzania, odraczania
lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci g∏ównej sà
równie˝ uprawnione do umarzania, odraczania lub
rozk∏adania na raty sp∏at odsetek od tych nale˝noÊci
bez wzgl´du na wysokoÊç odsetek oraz do umarzania,
odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at innych nale˝noÊci ubocznych na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu.
§ 7. Umorzenie nale˝noÊci oraz odroczenie terminu sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝enie
p∏atnoÊci ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci na raty nast´puje:
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albo roz∏o˝enia p∏atnoÊci ca∏oÊci lub cz´Êci na raty,
udzielonych w trybie okreÊlonym rozporzàdzeniem,
sporzàdzane sà informacje zgodnie z wzorem stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sà sporzàdzane wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku kalendarzowego, w terminie do dnia 15 lutego nast´pnego roku, i przekazywane przez:
1) kierowników jednostek, o których mowa w § 1
pkt 1 i 2 — w∏aÊciwym dysponentom cz´Êci bud˝etowej;
2) dysponentów funduszy, o których mowa w § 1
pkt 3 — ministrom nadzorujàcym paƒstwowe fundusze celowe;
3) zarzàdy jednostek samorzàdu terytorialnego —
w∏aÊciwym wojewodom.
3. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych, wojewodowie
oraz ministrowie nadzorujàcy paƒstwowe fundusze
celowe sporzàdzajà zbiorcze informacje i przekazujà
je ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 marca nast´pnego
roku.
§ 9. Wnioski o umorzenie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nych, do których
nie stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, z∏o˝one po dniu 1 stycznia 2006 r., a nierozpatrzone do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, sà rozpatrywane wed∏ug przepisów niniejszego rozporzàdzenia.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2006 r.3)
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

1) w odniesieniu do nale˝noÊci o charakterze administracyjno-prawnym — na podstawie decyzji
uprawnionego organu;
2) w odniesieniu do nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym — na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.
§ 8. 1. Z zakresu umorzonych nale˝noÊci oraz odroczenia terminu sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci

———————

3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 54).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 29 czerwca 2006 r. (poz. 791)

WZÓR
adresat:
Dysponent cz´Êci bud˝etowej *
Ministerstwo Finansów *

