
P.W. …………………………… 

 

.................................................    ............................................ 
(imię i nazwisko/nazwa)            (data) 
 
................................................. 
(adres zamieszkania/siedziba) 

 

................................................. 
(NIP) 

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o umorzenie*, odroczenie*, rozłożenie na 

raty* podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu: 

podatku rolnego*, podatku leśnego*, podatku od nieruchomości*, podatku od 

środków transportowych* 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
(wskazać ilość rat i terminy zapłaty) 

 

Wniosek swój uzasadniam tym, że 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

....................................... 

                                                               (podpis wnioskodawcy) 



• niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do wniosku: 

1. W przypadku osób fizycznych: 

- informacje o liczbie osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, 

- kserokopie dokumentów (np. o chorobie, kosztów związanych  

z leczeniem), 

- udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie 

mieszkania (np. kopie rachunków za czynsz, prąd, gaz, wodę i inne), 

- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu bądź  

nie korzystaniu ze świadczeń (dodatku mieszkaniowego, świadczeń 

rodzinnych, zasiłków celowych, okresowych i stałych),  

- informację o zadłużeniu Wnioskodawcy (np. kopia ewentualnych 

umów spłat zaciągniętych kredytów), 

- kopie zeznań podatkowych wszystkich członków rodziny za ubiegły 

rok 

- informacje o stanie posiadania Wnioskodawcy (majątek ruchomy 

znacznej wartości jak np. samochód, maszyny i urządzenia). 

 

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy również 

dołączyć: 

- kopię bilansu lub rachunku zysków i strat za poprzedni rok podatkowy, 

- informacje o wydatkach i przychodach za dany i ubiegły rok 

podatkowy (np. kopię zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, 

PIT-5, rachunek zysków i strat), 

- wykaz zobowiązań i należności za dany i ubiegły rok podatkowy, 

- informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc  

de minimis, 

- informację o otrzymanej pomocy publicznej de minimis w ciągu  

3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz  

z zaświadczeniami o pomocy de minimis. 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku składa się przed terminem 

płatności. 

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej  

wraz z odsetkami za zwłokę składa się po terminie płatności podatku.  

Wniosek o odroczenie terminu płatności składa się przed terminem 

płatności. 

 


