
KARTA USŁUGI FP.6

Nazwa usługi: 
UMORZENIA, ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, 

PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Wersja nr 1

Data zatwierdzenia:
15.05.2013r.

Komórka 
organizacyjna:

Referat finansowy i podatków

Tel. 14 6326-339

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności lub 

rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. 
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
3. Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa podatnika do wniosku należy 

dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych 
zaświadczenie o dochodach, kserokopię rachunków za gaz, prad i inne obciążenia budżetu 
domowego podatnika.

4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza oraz osoby prawne winny dołączyć 
zaświadczenia o uzyskanej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, pomocy de 
minimis, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6. sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami 

o rachunkowości (kserokopie wraz z oryginałami do wglądu). 
7. Wnioski do pobrania: 

•  Oświadczenie Podatnika będącego Przedsiębiorcą: wniosek.pdf lub wniosek.doc
•  Oświadczenie  –  Zeznanie  dotyczące  stanu  majątkowego  podatnika:  wniosek.pdf lub 

wniosek.doc
• Oświadczenie,  że  przedsiębiorca  nie  znajduje  się  w  trudnej  sytuacji  ekonomicznej : 

wniosek.pdf
• Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis : wniosek.pdf
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: wniosek.pdf

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642   pokój nr 16
Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój nr 16
Opłaty
Kasa czynna:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Podstawa prawna:
Umorzenia – art. 67a§ 1 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa- teks jednolity z 
2012roku poz. 749

http://skrzyszow.pl/k1/2/6.%20F5.pdf
http://skrzyszow.pl/k1/2/6.%20F4.pdf
http://skrzyszow.pl/k1/2/6.%20F5.pdf
http://skrzyszow.pl/k1/2/6.F2.doc
http://skrzyszow.pl/k1/2/6.F2.pdf
http://skrzyszow.pl/k1/2/6.F1.doc
http://skrzyszow.pl/k1/2/6.F1.pdf


Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty- art. 67a § 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Ordynacja podatkowa – tekst jednolity z 2012r. nr 749
Uwagi:

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA
Opracował: Insp. ds. wymiaru 

podatku
Urszula Jacher 06.05.2013r.

Sprawdził: Skarbnik Gminy Rafał Iwan 10.05.2013r.

Osoba odpowiedzialna 
za aktualizację:

Insp. ds. wymiaru 
podatku

Urszula Jacher -

Zatwierdził: Wójt Gminy Marcin Kiwior 15.05.2013r.
UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące


	Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

