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KARTA USŁUGI nr SPO/05 

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY 

PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA 

ZWŁOKĘ, ORAZ UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ OSÓB PRAWNYCH 

Podstawa prawna 1. art. 67 a § 1 ust. 1, 2, 3 oraz art. 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 Ordynacja podatkowa    (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze 

zmianami) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Podatków i Opłat - SZP 

 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. Podatków i Opłat Lokalnych – SPO, pokój nr 15,  

tel. 74 832 49 23  

Sposób załatwienia 

sprawy 

Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi wraz z załącznikami 

za pośrednictwem poczty, w Biurze Obsługi Klienta lub w 

pokoju nr 15 

Wymagane dokumenty  Pisemny wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony 

przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 

We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką 

podatnik występuje załącznik nr 01. 

 W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do 

wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich 

zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz  

w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia  

o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu pomocy de minimis - 

załącznik nr 02. 

 Wypełniony formularz informacji zgodnie z wzorem 

określonym załącznikiem do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (zwane dalej 

rozporządzeniem) w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc 

de minimis - załącznik nr 03.   

 Dokument identyfikujący wnioskodawcę - aktualny odpis 

z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru 

Sądowego - w przypadku osób prawnych lub wydruk  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej www.firma.gov.pl -  

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. 

 Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję 

finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie 

finansowe sporządzone zgodnie z przepisami o 

http://www.firma.gov.pl/


rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz 

wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, 

rachunkową księgę przychodów i rozchodów - 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 Dokumenty potwierdzające inne wydatki ( np. leczenie, 

zakup leków itp.) - os. fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, 

 Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz 

oświadczenia o stanie majątkowym przedsiębiorcy 

według wzoru - załącznik nr 04, a w przypadku osoby  

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy  

również dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o  

stanie majątkowym dłużnika i osób pozostających z nim  

we wspólnym gospodarstwie domowym według wzoru –  

załącznik nr 05. 

 Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą przedkładają:                          

- zaświadczenia o dochodach domowników    

  zamieszkujących z wnioskującym we wspólnym  

  gospodarstwie domowym (ze stosunku pracy, z tytułu  

  prowadzenia działalności gospodarczej, odcinki  

  emerytur, rent, zasiłków przedemerytalnych,  

  chorobowych itp.), bądź zaświadczenie z właściwego  

  biura pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia i  

  wysokości otrzymywanych zasiłków.  

- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (karty  

  leczenia szpitalnego, rachunki za lekarstwa itp.).  

- dokumenty świadczące o stałych wydatkach domostwa  

  (rachunki za energię elektryczną, czynsz, wodę, gaz,  

  opał, żywność, odzież, środki czystości, itp.). 

Opłaty Brak opłaty 

Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a 

sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 

miesięcy. 

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza 

Piławy Górnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw 

decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Inne informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów 

wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Opracował: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 


