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Udzielenie ulgi podatkowej, umorzenie 

zaległości podatkowej, odroczenie terminów 

płatności, rozłożenie płatności podatku  

na raty w spłacie podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego  

oraz  od środków transportowych osób 

fizycznych i jednostek prawnych 
/karta usług/ 

 

             Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Przyjmowanie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej,  

odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności podatku na raty  
Kogo dotyczy Osoby fizyczne i jednostki prawne  
Wymagane dokumenty Podanie o udzielenie ulgi, które powinno zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH : 

A. Nie prowadzących działalności gospodarczej : 

 Udokumentowanie dochodów podatnika, jego współmałżonka 

      oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących  

      z nim gospodarstwo domowe, które może mieć formę  

 Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów 

 Odcinek renty, emerytury  

 Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, że podatnik 

       zarejestrowany jest jako bezrobotny pobierający zasiłek  

       lub bez prawa do pobierania zasiłku 

 Rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok 

 Inne załączniki mające wpływ na udokumentowanie sytuacji 

      materialnej oraz wydatkowanie dochodów podatnika  

              np. orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo,    

              zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności  

              długotrwałego leczenia lub karta informacyjna z pobytu  

              w szpitalu 

 Kserokopia ewentualnych umów zaciągniętych kredytów  

      i harmonogramu spłaty, kserokopia wydatków ponoszonych 

B.  Prowadzących działalność gospodarczą  

 Udokumentowanie dochodów podatnika, jego współmałżonka oraz 

osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących  

z nim gospodarstwo domowe, które może mieć formę 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów  

za poprzedzający rok, w którym podatnik składa podanie  

o przyznanie ulgi 

 Informacja o udzielonej pomocy publicznej za trzy ostatnie lata, 

poprzedzające dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi 

 Kserokopia ewidencji środków trwałych 

 Informacja dotycząca przedsiębiorcy, który składa wniosek  

o udzielenie pomocy publicznej , inne załączniki mające wpływ na 

udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanie 

dochodów podatnika np.: 

Orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo: 

 Zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego 

leczenia lub karta informacyjna z pobytu w szpitalu 

 Kserokopia ewentualnych umów zaciągniętych kredytów  

(umów leasingowych) i harmonogramów spłaty 

 Informacja o ilości zatrudnionych (ewentualnie PIT – 4) 
 

DLA OSÓB PRAWNYCH : 

 Sprawozdania finansowe 

 Bilans 

 



 Deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych  

      z tytułu podatku dochodowego ( np. PIT- 5) 

 Kserokopia ewidencji środków trwałych 

 Kserokopia umów zaciągniętych kredytów, umów leasingowych  

      i harmonogramów spłaty 

 Informacja dotycząca przedsiębiorcy, który składa wniosek  

      o udzielenie pomocy publicznej 

 Inne np. o klęsce żywiołowej lub wypadku losowym 

 Informacja o ilości zatrudnionych pracowników  

     (ewentualnie PIT- 4) 
Formularze/wnioski  

do pobrania 
Podanie sporządzone samodzielnie przez zainteresowanego 

Opłaty ------------------------------------------------------------------------  

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 
Referat Finansowo-Podatkowy 

Janina Trzebuniak, Magdalena Karkoszka, Renata Hutniczak – pokój nr 7  

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 107 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy : poniedziałek-czwartek 7.30 - 16.00, piątek 7.30 - 13.30 
Miejsce składania 

dokumentów 

Wniosek  można złożyć: 

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,  

34-222 Zawoja 1307 

2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 
Termin załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, w sprawach 

wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania nie później niż 

w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku 
Podstawa prawna  Art. 48, art. 67a, art. 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

Ordynacja Podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 800 z 

późn. zm./  

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej /Dz. U.  z 2018 r. poz. 362 z późn. 

zm./ 
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Krakowie , ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta 

Gminy Zawoja  

Uwagi i dodatkowe informacje W przypadku trudnej sytuacji materialnej, zdarzenia losowego osłabiającego 

jego zdolność płatniczą, można zostać udzielona ulga podatkowa w postaci 

umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu zapłaty podatku, 

rozłożenia na raty lub umorzenia odsetek od zaległości podatkowej. Jeżeli 

osoba ubiegająca się o ulgę lub umorzenie podatku prowadzi działalność 

gospodarczą, jej wniosek rozpatrywany jest zgodnie z ustawą o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Ustawa z dnia 

30 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2018r. poz. 362 z póź. zm). Przed wydaniem 

decyzji organ podatkowy wyznacza stronie 7- dniowy termin do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 123 

§1 i art. 200 §1 ustawy Ordynacja podatkowa).  

W/w zawiadomienie umożliwia podatnikowi wniesienie dodatkowych 

dowodów   mających wpływ na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy. 

Wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, 

pozostawia się bez rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. 

Wszelkie informacje udzielane są w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 9 

lub pod nr. tel. (33) 8775-051, (33) 8775-006, (33) 8775-400 wew.107, 

Fax. (33) 8775-015 
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