2.Wpływ do Urzędu

1. Numer ewidencyjny

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ

A. ORGAN PODATKOWY
3.

WÓJT GMINY PRUSZCZ
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Pierwsze imię/Nazwa skrócona

4. Nazwisko/Nazwa

6. PESEL:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
7. Gmina

8. Ulica

11. Miejscowość

9. Nr domu

12. Kod pocztowy

10. Nr lokalu

13. Poczta

C. WNIOSEK
14. Treść.

Zwracam się z prośbą o przyznanie ulgi uznaniowej w postaci (właściwe zaznaczyć):

󠄀

odroczenia terminu płatności podatku * …………………………………………………..………..…………..,

󠄀

odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę * ……………………....……………

󠄀

rozłożenia na raty podatku ** ……………………..…………..…………………………………………………..

󠄀 rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji,
o której mowa w art. 53a ** ………..……..…….………………………………………………………………………..,

󠄀 umorzenia zaległości podatkowej,
󠄀 umorzenia odsetek za zwłokę,
w podatku ……………………………………...………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
za okres/y ……………………………………………………………………………………...….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
w kwocie …..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

*
**

Należy zaproponować: termin spłaty podatku lub zaległości podatkowej.
Należy zaproponować: ilość lub wysokość rat oraz terminy ich płatności.

€
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D. POMOC PUBLICZNA (dotyczy tylko przedsiębiorców)
15. Treść

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oświadczam, że ubiegam się o udzielenie ulgi uznaniowej w ramach pomocy publicznej *:
pomocy de minimis,
pomocy udzielanej w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne
nadzwyczajne zdarzenia,
pomocy udzielanej w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce
o
charakterze pozasektorowym,
pomocy udzielanej w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia
gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
pomocy udzielanej w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
pomocy będącej rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
pomocy na szkolenie,
pomocy na zatrudnienie,
pomocy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
pomocy na restrukturyzację,
pomocy na ochronę środowiska,
pomocy na prace badawczo-rozwojowe,
pomocy regionalnej,
pomocy udzielanej na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

Oświadczam, że obecnie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ** ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

*
**

Właściwe podkreślić.
Należy podać: rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, kod PKD,

E. UZASADNIENIE*
Opisać okoliczności i przesłanki przemawiające za przyznaniem ulgi podatkowej.
16. Treść

€
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* w przypadku braku miejsca dołączyć załącznik

F. PODPIS PODATNIKA / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Poz. 19, wypełnia wyłącznie osoba reprezentująca podatnika, tj. osoba posiadająca pełnomocnictwo albo postanowienie sądu.
17. Data

18. Podpis wnioskodawcy

19. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

20. Numer telefonu kontaktowego, adres e-mail:
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