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Rybnik,3 sierpnia 2014r.

Czyżby kolejna kompromitacja ?!? „twórców prawa w Polsce” - tym razem chodzi o Ustawę Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. Wpadła do nas decyzja
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku - postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłat na
poczet zaległości podatkowych Naszelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku opierając się na
obowiązującej Ustawie Ordynacja podatkowa - część kwoty nadpłaty przeznaczył na zmniejszenie
należność głównej a pozostałą część przeznaczył na spłatę odsetek (zamiast zmniejszyć kwotę
należności głównej o całą nadpłatę).
Ta decyzja spowodowała automatyczne włączenie do należności głównej kwot spłaconych
odsetek – czyli kapitalizację odsetek, czyli obliczanie w następnych okresach odsetek od odsetek,
czyli ordynarną lichwę.
Rozliczenie nadpłaty według art. 76, 76 a oraz artykułami innymi zacytowanymi z Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa jest niezgodne z art. 482.1 Ustawy kodeks cywilny.

Według Kodeksu cywilnego nie dopuszczalne jest doliczanie (kapitalizowanie)
zaległych odsetek do kwoty długu głównego i naliczanie dalszych odsetek od tak
obliczonej sumy. Byłoby to niewątpliwie korzystne dla wierzycieli. Dłużnikowi
natomiast, nawet przy pozornie niskiej stopie procentowej, groziłaby ruina
finansowa spowodowana nadmiernymi obciążeniami. Dlatego Kodeks cywilny w
art. 482 § 1 przewiduje zakaz anatocyzmu, czyli umawiania się o zapłatę odsetek
od zaległych odsetek.
Kodeks cywilny przewiduje jedynie dwa wyjątki.
Mamy podstawy sądzić, że łupienie biednych, zadłużonych obywateli tego państwa trwa na
terenie całego kraju.
Jest to chyba kolejna kompromitacja stanowienia prawa tolerującego bezprawie?
Prosimy NIK o sprawdzenie jak ta kwestia wygląda w innych instytucjach, bankach,
parabankach, komornikach. Rośnie nam liczba osób zadłużonych.
Z roku na rok rośnie liczba samobójstw. Sytuacja ludzi zadłużonych pogarsza się z roku na rok.
Sytuacja jest poważna.
Na naszą prośbę złożone zostało zażalenie na tą decyzję naczelnika w dniu 11 czerwca 2014
roku do Izby Skarbowej w Katowicach – do dnia dzisiejszego petent nie otrzymał odpowiedzi na
zażalenie.

Co na to czytelnicy ?
Zarząd Główny Stowarzyszenia
„Nasz Wspólny Śląski Dom

Rybnik, dnia 31.07.2014 r.

Paweł Helis, - Prezes; tel. 515 192 278; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299

KRS: 0000422603; REGON 242982163, Bank PKO BP 15102024720000670204143624

