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1. NIP/PESEL podatnika 
 

2. Numer dokumentu 
 

   

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

   

Podstawa prawna: 
1. Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm)  

   

A. ORGAN PODATKOWY     

 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 
NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE 

   

B. DANE WNIOSKODAWCY    

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE    

 4. Nazwisko 
 

5. Pierwsze imię/Nazwa skrócona 
 

   

 6. Nazwa firmy    

 7. Nr REGON 8. Nr PKD    

9. Nr telefonu 10. Adres e-mail    

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY    

 11. Kraj 
 

12. Województwo 
 

13. Powiat 
 

   

 14. Gmina 
 

15. Ulica 
 

16. Nr domu 
 

17. Nr lokalu 
 

   

 18. Miejscowość 
 

19. Kod pocztowy 
 

20. Poczta 
 

   

21. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej 
 

   

C. WNIOSEK    

 Zwracam się z prośbą o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie*: 

□ odroczenia terminu płatności podatku,  

□ odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,  

□ rozłożenia zapłaty podatku na raty,  

□ rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę  

□ rozłożenia na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek  

□ umorzenia zaległości podatkowej,  

□ umorzenia odsetek za zwłokę,  

□ umorzenia opłaty prolongacyjnej,  
 

w podatku** ……............................................................................................................................................ 

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

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

Wnioskowana ilość, wysokość i terminy płatności rat, termin odroczenia 

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

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

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

  * Właściwe zaznaczyć.  
 ** Wskazać rodzaj podatku i okres, którego dotyczy. 
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D. POMOC PUBLICZNA (dotyczy tylko przedsiębiorców) 

 

Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie*: ….................... 

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

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

Proszę o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań **: 

□ niestanowiącej pomocy publicznej (m. in. w przypadku danin nie mających związku z prowadzoną 

działalności gospodarczą), 

□ pomocy publicznej niepodlegającej procedurze notyfikacji: - stanowiąca pomoc de minimis zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 

108 Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U.UE.L352 z 24.12.2013 r.), 

□ inną – należy wskazać tytuł wnioskowanej pomocy zgodnie z katalogiem zawartym 

w art. 67b § 1 pkt. 3, 

□ publiczną podlegającą procedurze notyfikacji – pomoc indywidualna, 

* Należy podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej. 

** Właściwe zaznaczyć.  

E. OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ LUB 
O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ (dotyczy tylko przedsiębiorców) 

 

Oświadczam, iż w ciągu roku, w którym ubiegam się o pomoc publiczną oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat*: 

□ otrzymałem 

□ nie otrzymałem 

Oświadczam, że*: 

□ złożyłem 

□ nie złożyłem 

wniosku/ów o udzielenie pomocy de minimis do innego organu udzielającego pomocy publicznej. 

*Właściwe zaznaczyć. 

Uwaga: W przypadku wystąpienia do innego organu, należy dołączyć kserokopię wniosku. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

(Dz. U. 2018, poz. 362 z późn. zm.) należy przedstawić informację o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy publicznej: 

a) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis - przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, jakie podatnik otrzymał w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (pomoc de minimis stanowi również m.in. jednorazowa 

amortyzacja środków trwałych), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także przedstawienia informacji 

niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się 

do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
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pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej; wzór formularza informacji o powyższej pomocy i objaśnienia do jego wypełnienia zawiera 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  o 

pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) - w załączeniu formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis.  

b) w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis -  złożenia zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz 

informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy 

i przeznaczenia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy; wzór formularza informacji o powyższej pomocy i objaśnienia do jego 

wypełnienia zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 

poz. 312 z późn. zm.). 

Nie wskazanie przeznaczenia pomocy lub nie przedłożenie obowiązujących formularzy wypełnia definicję braków formalnych podania i 

obliguje organ podatkowy do wezwania Wnioskodawcy w trybie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do ich usunięcia pod 

rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. 

F. UZASADNIENIE WNIOSKU* 
Opisać okoliczności i przesłanki przemawiające za przyznaniem ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 
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* W przypadku braku miejsca dołączyć dodatkowy załącznik. 

G. ZAŁĄCZNIKI 

 

Do wniosku należy załączyć: 
I. PODATNICY NIEPROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, 
 dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku,  

II. PODATNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
 oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą, 
 oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
 dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku, 
 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, 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 z późn. zm) lub 

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zał. do rozp. Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 312 
z późn. zm.), 

    III.       PEŁNOMOCNICTWO 

 w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo 
 do występowania w danej sprawie wraz z dowodem opłaty skarbowej. 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych 
zeznań. 

 

Data Podpis 
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