URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 127
______________________________________________________________________________

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
http://www.tryncza.eu
Karta Informacyjna
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH, ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH WNIOSKI W SPRAWACH (ODROCZEŃ, UMORZEŃ)

UFS-13

I. Podstawa Prawna art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
II. Wymagane wnioski
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem. (F-UFS-16)




Wniosek o umorzenie odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem.(F-UFS-17)
Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę i uzasadnieniem. (F-UFS-18)
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku
na raty wraz z uzasadnieniem.(F-UFS-19)
Wniosek zależy od ulgi z jakiej podatnik chce skorzystać.

Gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą (jest beneficjentem pomocy) wraz
z wnioskiem przedkłada się formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr. 53, poz. 311) (F-UFS-20)
III. Wymagane załączniki








Sprawozdanie finansowe np. F-01, Rb-30) za ostatnie trzy miesiące, bilans,
specyfikacja zobowiązań i należności.
Tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem.
Kopie deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego.
Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych (Urząd
Skarbowy, ZUS).
Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego.
Kopie ewentualnych programów naprawczych.
Inne: przedkładane na żądanie.

IV. Dokumenty do wglądu : nie są wymagane
V. Opłata skarbowa : nie pobiera się
VI. Termin załatwienia sprawy : do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.
VII. Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Tryńcza – Biuro Obsługi Klienta pok. nr 1
VIII. Jednostka odpowiedzialna Referat Finansów pok. nr 2
IX. Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
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Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
stronie.
X. Opłaty za odwołanie : nie pobiera się
XI. Uwagi :nie ma dodatkowych uwag
data utworzenia: 2004/06/ 01
data ostatniej aktualizacji: 2016/04/29
zatwierdzony: Wójt Gminy
data zatwierdzenia: 2016/04/29
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