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KARTA USŁUG  
NR PO/03 

WYDANIE 2 

PRZYZNANIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PODATKÓW 
I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ROLNEGO I LEŚNEGO DLA PODATNIKÓW 
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Podstawa prawna  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2016 

poz.613 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. 2016 poz 1808 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 
informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165 poz. 1373 ze 
zm) 

Komórka 
odpowiedzialna 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie UG Hyżne (II piętro, pok. nr 2). Sprawę 
prowadzi Dział podatków (III piętro, pok. nr 18) tel. 17 230 45 75 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wydanie decyzji administracyjnej 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej lub 
wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek lub wniosek o rozłożenie na 
raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej. 
Załącznikami do przedmiotowych wniosków muszą być:  
 - dokumenty o dochodach podatnika i członków rodziny wspólnie z nim 

zamieszkujących np. zaświadczenia o dochodach, odcinki rent i emerytur, 
dokument potwierdzający ewentualne zarejestrowanie wnioskodawcy jako 
bezrobotnego, inne. 

 - dokumenty informujące o sytuacji zdrowotnej, finansowej i materialnej 
 oraz inne, którymi strona uzasadnia swój wniosek. 
Jeżeli Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą do 
wniosku załączone być musi oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące form 
i wysokości korzystania z pomocy publicznej. 

Formularz do 
pobrania 

brak 

Opłaty Nie podlega 

Czas załatwienia 
sprawy 

do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż 
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez 
podatnika). 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy  stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

Inne informacje Przyznanie ulgi podatkowej ma charakter uznaniowy. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie brakujących 
dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku 
bez rozpatrzenia. 

 
Opracował:  

Dorota Pecka, Grażyna Pałac 
Inspektor 
dnia 02.12.2016 r. 

Sprawdził: 

Krzysztof Wiśniewski 
Sekretarz Gminy Hyżne 

Zatwierdził: 

Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
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