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1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnik a 
 
 
2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL mał żonka 
     (dotyczy mał żonków b ędących jedn ą stron ą post ępowania) 

 

3. Numer sprawy 
 

 

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

A. ORGAN PODATKOWY  
 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 

 
B. PODMIOT (właściwe zakreślić) 

□ prowadzący działalność                                □  nieprowadzący działalności 

C. DANE WNIOSKODAWCY 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 

7. Nazwa firmy 

 

8. Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok ) 9. Numer REGON 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA  

 10. Kraj 

 
11. Województwo 

 
12. Powiat 

 
 13. Gmina 

 
14. Ulica 

 
15. Nr domu 

 
16. Nr lokalu 

 
 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C.3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA(jeżeli dotyczy wspólnego zobowiązania) 
20. Nazwisko 21. Pierwsze imię 

22. Nazwa firmy 

 

23. Data urodzenia ( dzień – miesiąc – rok ) 24. Numer REGON 

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA* jeżeli jest inny niż adres podany w części C.2. 

 25. Kraj 26. Województwo 27.Powiat 

 28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

 32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

D. PRZEDMIOT WNIOSKU  
 
Zwracam si ę z pro śbą o przyznanie ulgi w spłacie zobowi ązań podatkowych w formie (właściwe zaznaczy ć): 
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□ odroczenia terminu płatności 
podatku,  
 
□ odroczenia zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę lub odsetek określonych w 
decyzji, o której mowa w art. 53a, 

□ rozłożenia zapłaty podatku na 
raty,  
 
□ rozłożenia na raty zapłaty 
zaległości podatkowej wraz z 
odsetkami za zwłokę lub odsetek 
określonych w decyzji, o której 
mowa w art. 53a,  

□ umorzenia zaległości podatkowej, 
  

□ umorzenia odsetek za zwłokę,  
 
□ umorzenia opłaty prolongacyjnej,  

 
D1. PRZEDMIOT WNIOSKU 

 
rodzaj należności  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

za okres/y  
.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

w przypadku wniosku o odroczenie wskazać deklarowany termin spłaty 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w przypadku wniosku o raty podać ilość lub wysokość rat oraz terminy ich płatności  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

E.1. POMOC PUBLICZNA (dotyczy tylko przedsi ębiorców) 

OŚWIADCZAM , że jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie (podać rodzaj 
przeważającej działalności gosp., w związku z którą ubiega się o pomoc): 
 
.…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
……………………………………………………….……………………………………………………………..…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Proszę o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych ( właściwe zaznaczyć ): 

□ niestanowi ącej pomocy publicznej – zgodnie z art. 67 b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29     sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa  ( Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm ) - np. o ulgę występuje przedsiębiorca, ale otrzymane przysporzenie przeznaczy 
na potrzeby osobiste, 

 
□ stanowi ącej pomoc de minimis , należy załączyć wypełniony formularz (zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis) 
 
□ stanowi ącej pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , należy załączyć wypełniony 
formularz (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) 

□ stanowi ącej pomoc publiczn ą na cele określone w art. 67 b § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) należy wskazać, o którą z określonych w art. 
67 b § 1 pkt  3 Ordynacji podatkowej rodzajów pomocy strona wnosi oraz należy załączyć wypełniony formularz (zgodnie z 
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Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) 

           ............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
E.2. OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ LUB 

O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ (nie wypełnia ć w przypadku  przedło żenia 
zaświadcze ń o otrzymanej pomocy) 

OŚWIADCZAM, iż w ciągu roku, w którym ubiegam się o pomoc publiczną oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat*:  

□ otrzymałem 

□ nie otrzymałem 

pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić tabelę  

 
E.2. POMOC DE MINIMIS INNEGO ORGANU   

Warto ść pomocy brutto   Lp.  Podmiot udzielaj ący pomocy Podstawa prawna 
otrzymanej pomocy 

Dzień udziel enia pomocy ( 
dzień – miesi ąc – rok ) w PLN W EUR 

      

      

      

  łączna warto ść pomocy  
de minimis 

    

 
OŚWIADCZAM,  że*:  

□ złożyłem 

□ nie złożyłem 

wniosku/ów o udzielenie pomocy de minimis do innego organu udzielającego pomocy publicznej. W przypadku 
odpowiedzi pozytywnej wnioskodawca winien przedłożyć dokument przyznający pomoc publiczną 

 
 

* Właściwe zaznaczyć. 

F. UZASADNIENIE WNIOSKU 
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G. ZAŁĄCZNIKI  

Do wniosku należy załączyć: 

I. PODATNICY NIEPROWADZĄCY DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika  

II. PODATNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOSC GOSPODARCZ Ą 
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. do rozp. Rady Ministrów z dnia 
29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311) albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia RM z 11 czerwca 2010 r., Dz. U. 2010 r. Nr 
121, poz. 810 z ), albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż ww. (załącznik 
do Rozporządzenia RM z 29 marca 2010 r., Dz. U. Z 2010 Nr 53, poz. 312)  

W celu przyspieszenia terminu załatwienia sprawy, wnioskodawca może załączyć: 
 
      III.    W celu przyspieszenia terminu rozpatrzenia podania, do wniosku mo żna załączyć: 

 
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki/uzyskiwane dochody; 
- oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru przygotowanego przez Urząd; 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJAC EJ PODATNIKA 
Data 
 
 
 

Podpis wnioskodawcy 

 Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika 
 
 
 
I. INFORMACJE UŁATWIAJ ĄCE KONTAKT Z PODATNIKIEM 
Numer telefonu kontaktowego 
 
 

adres e-mail 
 

 


