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KARTA USŁUGI 

Nr karty: 

RF.0143.1.1.2014 

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU 
ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE 

Miejsce załatwienia 

 sprawy 

Referat Finansów , 

Stanowisko ds. podatków i opłat 

tel.: 12 284 98 19 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami, umorzenie, rozłożenie na raty terminu płatności podatku lub zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami z zaznaczeniem danych identyfikujących 

wnioskodawcę: 

 imię i nazwisko /nazwa firmy  

 adres zamieszkania/adres siedziby firmy 

 numer identyfikacji podatkowej NIP (wpisuje podatnik, który prowadzi 

działalność gospodarczą lub jest zarejestrowany jako podatnik podatku od 

towarów i usług) 

 numer ewidencyjny PESEL 

 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - PKD  

 tytułem zaległości podatkowej 

 terminu płatności podatku /okres powstania zaległości podatkowej 

 kwoty płatności podatku/zaległości podatkowej 

 uzasadnienie, w którym należy przedstawić swoją sytuację materialną i powód , 

dlaczego zaległość podatkowa nie została uregulowana. 

2. Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku 

(wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych) 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach osób 

wspólnie zamieszkałych. 

4. Rachunki /dowody potwierdzające poniesienie kosztów ( między innymi; opłata za 

gaz, energię elektryczną, telefon itp.) 

Dodatkowo jeśli ubiegający jest przedsiębiorcą: 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę 

organizacyjno-prawną, a ewentualnie umorzenie będzie pomocą publiczną w 

rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, powinien: 

1. wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o 

pomoc de minimis 

2. przedstawić sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 

sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości 

3. przedstawić zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis za okres 3 ostatnich 

lat 

4. we wniosku określić przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z art. 

67 b ordynacji podatkowej. 
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Opłaty 
 Nie pobiera się opłat. Za udzielone pełnomocnictwo 17 zł. 

 Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 

0007 0250 0000 0521 0001 

Podstawa prawna 
 Art. 67 a §1 pkt 1  lub pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) 

Termin realizacji 

Ulgi dotyczą zaległości podatkowych: 

 podatku od nieruchomości osób fizycznych 

 podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 

spółek nieposiadających osobowości prawnej 

 podatku rolnego 

 podatku rolnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 

nieposiadających osobowości prawnej 

 podatku leśnego 

 podatku leśnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 

nieposiadających osobowości prawnej 

 podatku od środków transportowych osób fizycznych 

 podatku od środków transportowych osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy  

Drwinia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Formularze wniosków i

 druki do pobrania 
- 
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