Karta usługi Nr 10
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY,
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Urząd Gminy w Skórcu,08-114 Skórzec ul. Siedlecka 3
Referat Finansowy
Tel.(25) 63-18-60

OSOBA WŁAŚCIWA DO
ZAŁATWIENIA SPRAWY

Agnieszka Soszyńska-inspektor tel. (25) 631-18-60
Elżbieta Wróbel-inspektor tel. (25) 631-28-23
Bożena Wereda – inspektor tel.(25) 631-28-23

SPOSÓB ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej

WYMAGANE
DOKUMENTY

W zależności od rodzaju sprawy:
- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub
- podanie o umorzenie zaległości podatkowej lub
- podanie o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości
podatkowej
- oświadczenie o stanie majątkowym
- informacja o aktualnej sytuacji finansowej podatnika oraz
dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika (odcinek
emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o
zarejestrowaniu w urzędzie pracy)
- orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo,
zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego
leczenia lub karta informacyjna z pobytu w szpitalu, rachunki
(paragony) za zakupione leki;
- kserokopie umów zaciągniętych kredytów i harmonogramów ich
spłaty.
- kserokopie wydatków ponoszonych na naukę.
- inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o
udzielenie ulgi w spłacie podatków.

OPŁATY

-

CZAS ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku,
w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy

TRYB ODWOŁAWCZY

INNE INFORMACJE

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem tut. organu
podatkowego
Ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny
interes podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie
zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak np. powódź, pożar,
kradzież itp.) lub interes publiczny (pewna potrzeba, której
zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej )

FORMULARZ DO
POBRANIA

Wzór oświadczenia o stanie majątkowym dostępny w pok. Nr 21

PODSTAWA PRAWNA

Art. 67a i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa ( Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

Opracowała :Agnieszka Soszyńska
22.06.17

