Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018
Burmistrza Grodkowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Karta usługi
Numer karty usługi: PO I.0143.12.2018
Data utworzenia/aktualizacji: 25-03-2020
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawane na
podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej w podatku od
nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków
transportowych
Wydział/komórka odpowiedzialna: Wydział podatków i opłat
Pok. nr 16 i 12 tel. 77-40-40-328, 77-40-40-350 e-mail
Miejsce załatwienia sprawy:
po@grodkow.pl
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.
Podstawa prawna:
U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
2) Uchwała Nr XVI/135/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z
dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 517)
1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania
Wymagane dokumenty:
podatkowego, zawierający:
- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa podmiotu; adres
zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),
- rodzaj wnioskowanej ulgi (odroczenie terminu płatności
podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub
rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych
w terminie zaliczek na podatek; umorzenie w całości lub
w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty
prolongacyjnej),
- przedmiot wniosku (rodzaj zobowiązania podatkowego, jego
wysokość oraz okres którego dotyczy),
- uzasadnienie wniosku (przyczyny nieuregulowania
należnego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie,
jak i na dzień wystąpienia z wnioskiem),
-w przypadku ubiegania się o odroczenie bądź rozłożenie na
raty zapłaty podatku/ zaległości podatkowej
- wnioskowany termin odroczenia bądź ilość rat i/lub
wysokość miesięcznej raty,
- w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność
gospodarczą - formę pomocy o jaką wnioskuje
przedsiębiorca na podstawie art. 67b § 1 pkt 1-3 Ordynacji
podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej; ulga
stanowiąca pomoc de minimis; ulga stanowiąca pomoc
publiczną),
- podpis wnioskodawcy.
Nazwa usługi:

2. Dokumenty (lub ich kopie) poświadczające sytuację
materialną i majątkową wnioskodawcy /ekonomicznofinansową podmiotu.
3. Inne dokumenty wskazujące na wystąpienie przesłanki
„ważnego interesu podatnika” i/lub „interesu publicznego”
w sprawie.
4. Wypełnione oświadczenie o sytuacji materialnej podatnika
ubiegającego się o udzielenie ulgi.
Wysokość opłaty skarbowej:
Forma płatności:
Wysokość opłaty
administracyjnej:
Forma płatności:
Inne opłaty:
Termin załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia dokumentów:

Tryb odwoławczy:

Dodatkowe informacje:

Brak
Brak
Brak
Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób: wydanie decyzji
Urząd Miejski w Grodkowie. ul. Warszawska 29 Biuro Obsługi
Klienta pok. nr 10.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z
załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w
Grodkowie adres /n2289fghqy/SkrytkaESP
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za
pośrednictwem Burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
1. Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej - w
przypadku wystąpienia „ważnego interesu podatnika” i/lub
„interesu publicznego” - możliwe jest uzyskanie ulgi w postaci:
a) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty
podatku na raty;
b) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
c) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych,
odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
2. Na wniosek podatnika prowadzącego działalność
gospodarczą, organ podatkowy może udzielić ulg określonych
w art. 67a Ordynacji podatkowej:
- które nie stanowią pomocy publicznej;
- które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach
określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa
wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de
minimis,
które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez
klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych
zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców
działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego
podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury,
dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w
ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie
odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
h) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
udzielaną na inne przeznaczenia określone przez Radę
Ministrów.
Załączniki do pobrania:

Wniosek o udzielenie ulgi – osoba fizyczna prowadząca działalność
Wniosek o udzielenie ulgi – osoba prawna
Oświadczenie o sytuacji materialnej
Oświadczenie de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis
Opracował:
Paweł
Knap, 20.03.2020
......................
....................
(Imię i nazwisko, data)

Sprawdził:
A
gnieszka Solska, 20.03.2020
......................................................
(imię i nazwisko, data)

Zatwierdził:
.............................................
(imię i nazwisko, data)

