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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.
W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podatnik prowadzący działalność
gospodarczą, przyznawanie ulg podatkowych następuje z
uwzględnieniem krajowych i unijnych przepisów dotyczących
udzielania pomocy publicznej. Zgodnie z art. 67b Ordynacji
podatkowej ulgi o których mowa w art. 67a mogą:
▪
▪
▪

nie stanowić pomocy publicznej,
stanowić pomoc de minimis,
stanowić inną pomoc publiczną o wybranym przeznaczeniu
(wynikającym z rozporządzeń unijnych i krajowych).
W przypadku osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości
prawnej wymagane są następujące dokumenty :
1. Wniosek.
2. Dokumenty sprawozdawczości finansowej za 3 ostatnie lata
podatkowe (bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie CIT.
3. Dokumenty uzasadniające udzielenie wnioskowanej ugi.
4. W przypadku gdy podatnik wnioskuje o pomoc de minimis:
▪ oświadczenie podatnika o wysokości uzyskanej

▪

pomocy de minimis;
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.
311).

OPŁATY

-

CZAS ZAŁATWIENIA
SPRAWY

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

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy
Skórzec

INNE INFORMACJE

FORMULARZ DO
POBRANIA

PODSTAWA PRAWNA

- druk oświadczenia o stanie majątkowym
W przypadku gdy podatnik wnioskuje o pomoc de minimis:
-oświadczenie podatnika o wysokości uzyskanej pomocy
de minimis;
-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
Art. 67a §1 i2, art.67b i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 201)
Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1808 z późn.zm.)
Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
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