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Wydział  Finansowo- Budżetowy 
 

Nazwa usługi:  

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: 

- Odroczenie terminu płatności podatku lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę 

- Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

- Umorzenie w całości lub części podatku/zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę 

 

Wymagane dokumenty:  

- osoby fizyczne 

 wniosek podatnika z uzasadnieniem i treścią żądania 

 dokumenty potwierdzające stałe miesięczne dochody (zaświadczenie o dochodach 

podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących 

z nim wspólnie gospodarstwo domowe, zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy 

o pozostawaniu bez zatrudnienia) 

 dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki (czynsz, gaz, energia itp.) 

 dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument 

uzasadniający udzielenie ulgi 

 informacja o sytuacji finansowej – majątkowej podatnika i jego rodziny (załącznik 1) 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

 wniosek podatnika – we wniosku należy określić o jaki rodzaj pomocy publicznej 

podatnik wnosi, dochody podatnika oraz wszystkich osób z nim zamieszkujących 

i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (ksero dokumentów 

stwierdzających ich wysokość)  

 formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

(załącznik 2) 

 zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej de minimis bądź oświadczenie 

o niekorzystaniu z pomocy publicznej  

 dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument 

uzasadniający udzielenie ulgi 

 sprawozdanie finansowe za dwa ostanie okresy sprawozdawcze 

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Sekretariat pokój nr 22 

 

Opłaty:  

Nie podlega opłacie skarbowej 

 

mailto:sekretariat@kalety.pl
http://www.kalety.pl/
http://www.bip.kalety.pl/


Termin załatwienia: 

- wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 

- o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy  

obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu 

i wskazując nowy termin załatwienia sprawy 

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) 

 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

 

 

Formularze i wnioski do pobrania: 

Załącznik 1 – formularz informacji o sytuacji finansowo-majątkowej podatnika 

Załącznik 2 – formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 

 


