
 
Wyciąg z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa 

 
 
Na poniższe artykuły powołuje się Klauzula nr 2 Polisy Podatkowej Allianz PODATNIK 
 
 

Art. 107 
 

§ 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe 
podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. 

§ 1a.187) Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika 
za przejęte przez niego zaległości podatkowe. 

§ 2. Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za:  

1) podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów; 
2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych; 
3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za 

oprocentowanie tych zaliczek; 
4) koszty postępowania egzekucyjnego.  

 
 

Art. 116. 
 

§ 1 Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają 
solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała 
się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu: 

 
1) nie wykazał, że: 

a. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie 
zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo 

b. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania 
zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy; 

 
2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych 

spółki w znacznej części. 
 

§ 2  Odpowiedzialność członków zarządu, określona w § 1, obejmuje zaległości podatkowe z tytułu 
zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. 

 
§ 3 W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w 

organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo 
odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 4 Przepisy § 1–3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub 

wspólnika spółki w organizacji. 
 
 

Art. 116a. 
 
Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają solidarnie całym 
swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami. Przepisy art. 116 stosuje się 
odpowiednio. 
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