
 

……………………………………..………    Ustronie Morskie, dnia ……………………………… 

Imię i nazwisko / nazwa* 

……………………………..………………. 

Nr PESEL / NR NIP* 

…………………………………………….. 

 Adres zamieszkania / siedziba* 

………………………………………………     Wójt Gminy Ustronie Morskie 

Nr telefonu*  

…………………………………..…………… 
rodzaj prowadzonej działalności 

 

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności / zaległości podatkowej w podatku / opłacie 

/ od nieruchomości, środków transportowych, rolnym, leśnym, za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy 

/należności cywilno-prawne – jakie…………………** 

 

wnoszę o odroczenie terminu płatności / zaległości podatkowej w podatku: od nieruchomości, środków 

transportowych, rolnym, leśnym, użytkowaniu wieczystym gruntów Gminy, opłaty cywilno-prawnej ** od 

dnia ………………………………... do dnia ……………………………….……………. 

 

Uzasadnienie : 

/ uzasadnienie wniesienia wniosku  / 

 

1. Należy wskazać powody, dla których podatnik / użytkownik wieczysty nie jest w stanie dokonać wpłaty  

w ustawowym terminie **: 

- obniżenie płynności finansowej, 

- wstrzymanie produkcji, 

- brak świadczenia usług, 

- zawieszenie działalności, 

- likwidacja działalności, 

- inne powody (wskazać jakie) : …………………………………. 

 

 2. data ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej …………… 

 3.  ilość zatrudnionych osób ogółem : ……………… 

 4. liczba zwolnionych osób, od daty ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej : ………….. 

 5. liczba osób przewidzianych do zwolnienia w ciągu najbliższego miesiąca : …………………… 

 6. wyrażam / nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji dotyczących sprawy drogą mailową. 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………………………. 

        Podpis podatnika / pełnomocnika 

*   pole wymagane 

** zakreślić właściwy podatek/ opłatę         



 

Informacja o sposobie udzielania ulg w spłacie podatków i opłat wg stanu na dzień 01.04.2020 roku : 

 

- Terminy płatności podatków i opłat lokalnych nie uległy zmianie, obowiązują terminy ustawowe  

   (dotychczas obowiązujące w ustawie o podatkach i opłatach) 

  

- Udzielanie ulg w spłacie podatków i opłat następuje na dotychczasowych zasadach, w oparciu o przepisy art. 67 a § 1 

i 67 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

Wnioski o udzielenie ulgi np. w postaci odroczenia terminu płatności lub zaległości podatkowej, po zakończeniu 

sytuacji kryzysowej będzie należało uzupełnić o: 

 uzasadnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację wskazaną we wniosku, 

 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres 3 ostatnich 

lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia 

dochodów; 

 wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która: 

- nie stanowi pomocy publicznej, 

- stanowi pomoc de minimis, 

- stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej; 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

 wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  

w tym okresie; 

 informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy  

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których 

ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis; 

 oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis,  

 

 

 

 


