
Wniosek w sprawie zastosowania ulgi podatkowej

…...............................................
(miejscowość, data)                      

….............................................
                    (nazwa firmy)

….............................................
                  (imię i nazwisko)

….............................................
    (adres zamieszkania / adres siedziby)

….............................................
         (kod pocztowy, miejscowość)

….............................................
                         (PESEL)

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

….............................................
                         (REGON)

Burmistrz Miasta Braniewa  

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2019 r.,  
poz. 900 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie ulgi 

…............................................................................................................................................ 
(tytuł podatku)

w formie   …............................................................................................................................ 
( -odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  -odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek  
na podatek,
    -umorzenia  w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej)     
           

za okres   …............................................................................................................................ 
             

w kwocie  …....................................................   zł.

Zgodnie z art. 67a § 1 Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, 
może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 
prolongacyjną.
§  2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w 
całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.



POMOC PUBLICZNA (dotyczy tylko przedsiębiorców)
OŚWIADCZAM, że jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie:

…............................................................................................................................................

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

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

Proszę o  udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (właściwe zaznaczyć):

• niestanowiącej pomocy publicznej zgodnie z art. 67 b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)     
z przeznaczeniem na potrzeby osobiste,

• stanowiącej pomoc de minimis,
• stanowiącej pomoc publiczną na cele określone w art. 67 b § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29  

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)    

Uzasadnienie
…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki:
1. ….............................................
2. ….............................................
3. ….............................................
4. .................................................
5. ….............................................

…....................................................
(podpis wnioskodawcy)            


