
K-030/3  Strona 1 z 4 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 
 

 

 

 

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH                  
PRZEDSIĘBIORCOM 

 
KOGO DOTYCZY: 

 
Osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, innych osób 
prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które 
mają prawo, na podstawie art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, ubiegać się o: 

1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; 
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a; 
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty     

prolongacyjnej.   
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

1) Pisemny wniosek (podanie) o udzielenie ulgi, zawierający: 
 dane identyfikacyjne (imię, nazwisko/nazwa adres zamieszkania/adres siedziby, NIP); 
 nazwę organu podatkowego, do którego adresowane jest podanie (Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Piasecznie); 
 treść żądania – m.in. rodzaj ulgi (wymieniony w art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja 

podatkowa) i zobowiązania podatkowego, kwotę zobowiązania oraz okres, którego 
dotyczy; ilość, wysokość i dogodny termin płatności rat (w przypadku wniosku  o raty, przy 
czym raty powinny być dostosowane do możliwości spłaty); proponowaną datę płatności 
odroczonej należności (w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności); 

 uzasadnienie tj. szczegółowo opisane argumenty, z uwagi na które podatnik ubiega się     
o przyznanie ulgi, wskazujące na występowanie w sprawie ważnego interesu podatnika 
lub interesu publicznego (art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa); 

 wskazanie o jaki rodzaj pomocy wnioskodawca się ubiega (o ulgę, która nie stanowi 
pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie lub stanowi pomoc publiczną inną niż de minimis); 

 podpis przedsiębiorcy lub osoby/osób upoważnionej/-ych do występowania w jego imieniu     
(w przypadku, gdy w imieniu podatnika wniosek składa pełnomocnik należy załączyć 
pełnomocnictwo).  

  
UWAGA: Złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie wstrzymuje 
postępowania egzekucyjnego. 

 
2) W przypadku wystąpienia przez przedsiębiorcę (podatnika) z wnioskiem o udzielenie ulgi 

stanowiącej pomoc de minimis: 
 wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 
 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie;  

 sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie           
z przepisami o rachunkowości.   

 
3) W przypadku wystąpienia przez prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa lub 

rybołówstwa (podatnika) z wnioskiem o udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis        
w rolnictwie lub rybołówstwie: 
 wypełniony formularz informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 
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 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, 
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 
4) W przypadku wystąpienia przez przedsiębiorcę lub prowadzącego działalność w zakresie 

rolnictwa lub rybołówstwa (podatnika) o udzielenie ulgi stanowiącej pomoc publiczną inną 
niż de minimis: 
 wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 

pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis                 
w rolnictwie lub rybołówstwie; 

 sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie           
z przepisami o rachunkowości; 

 wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie 
lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 
W przypadkach określonych przepisami prawa należy wskazać odpowiednio program pomocowy lub 
przepisy prawa wspólnotowego. 

 
UWAGA: Niewskazanie przeznaczenia pomocy lub nieprzedłożenie obowiązujących formularzy 
wypełnia definicję braków formalnych podania i obliguje organ podatkowy do wezwania wnioskodawcy 
w trybie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia 
podania bez rozpatrzenia.  
 
Do wniosku strona może dołączyć: 

 wszelkie dokumenty potwierdzające argumenty zawarte we wniosku oraz mające wpływ na 
jego rozpatrzenie oraz dokumenty świadczące o zaistnieniu zdarzeń losowych                          
i nieprzewidzianych okoliczności, mogących stanowić podstawę do udzielenia ulgi; 

 Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą; 

 Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla: spółek prawa handlowego itd.; 

 Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla: spółek cywilnych; 

 kserokopie dokumentów potwierdzających obecną sytuację finansową. 
 
UWAGA: Nieprzedłożenie powyższych załączników potwierdzających okoliczności podnoszone         
w uzasadnieniu wniosku spowoduje rozpatrzenie sprawy na podstawie materiału dowodowego 
zebranego przez organ podatkowy we własnym zakresie. 
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 
Formularze wniosków, w tym: 

 Wniosek w sprawie rozłożenia na raty: podatku, zaległości podatkowej itd. RAT-Z; 

 Wniosek w sprawie odroczenia: terminu płatności podatku, zapłaty zaległości itd. TER-Z; 
 Wniosek w sprawie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za 

zwłokę lub opłaty prolongacyjnej UZ-M; 
oświadczeń, w szczególności: 

 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań 
podatkowych/niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis (składa podmiot, 
który nie przedstawił wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku,     
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub nie otrzymał takiej 
pomocy w tym okresie); 

 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o ulgę w spłacie zobowiązań 
podatkowych/niepodatkowych należności w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (składa podmiot, który nie przedstawił wszystkich zaświadczeń o pomocy de 
minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat lub nie otrzymał takiej pomocy w tym okresie); 

 Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą; 

 Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla: spółek prawa handlowego itd.; 
 Oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej dla: spółek cywilnych; 

oraz formularze informacji przedstawianych: 
 przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 
 przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 
 przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 
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 przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis              
w rolnictwie lub rybołówstwie. 

można pobrać: 

 w siedzibie Urzędu na Sali Obsługi, 

 ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Piasecznie: www.is.waw.pl/USPiaseczno /Inne/Druki 
do pobrania, 

 ze strony internetowej: uokik.gov.pl/pomoc publiczna – w przypadku formularzy informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. 

 
WYMAGANE OPŁATY: 
 
Nie występują. 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA: 
 

 w siedzibie Urzędu Skarbowego – Sala Obsługi 

 za pośrednictwem poczty na adres wskazany w nagłówku karty 
 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: 
 
Dział Spraw Wierzycielskich (II piętro pok. 212, 213 i 229, tel. 22 726 69 12, 22 726 69 13, 22 726 69 
29). 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 

 
W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa (tj. nie wskazano      o 
jaki rodzaj pomocy wnioskodawca się ubiega, nie przedłożono formularzy informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o dany rodzaj pomocy publicznej, podania nie opatrzono podpisem, nie dołączono 
pełnomocnictwa), Naczelnik Urzędu Skarbowego wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w 
terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania oraz poucza, że niewypełnienie tego warunku spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (sprawa kończy się wydaniem postanowienia o 
pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia). 
 
Jeśli podanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn 
postępowanie nie może być wszczęte, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie              
o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego. 
 
W sytuacji, gdy wniosek spełnia wymogi określone przepisami prawa, ewentualne braki w podaniu 
usunięto w terminie wskazanym w wezwaniu, został wniesiony przez osobę będącą stroną; organ 
podatkowy w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego dokonuje oceny wystąpienia ważnego 
interesu podatnika lub interesu publicznego uzasadniającego przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych, a w przypadku wniosków o udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
sprawdza dopuszczalność przyznania wnioskowanej pomocy tj. czy ewentualne udzielenie pomocy,   
o którą wnioskuje strona będzie zgodne z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej i uregulowaniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  (w 
tym celu poddaje analizie dowody przedstawione przez podatnika zgodnie z art. 180 i 187 ustawy 
Ordynacja podatkowa). 
W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę, że wnioskowana ulga nie stanowi pomocy publicznej, 
organ podatkowy sprawdza, czy faktycznie pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych nie będzie 
miała charakteru pomocy publicznej. 
 
Ponadto w toku postępowania, organ podatkowy: 

 ocenia argumenty wnioskodawcy, 

 w razie potrzeby wzywa do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów istotnych dla 
sprawy, 

 ustala stan majątkowy ubiegającego się o ulgę w oparciu o dokumenty zarówno złożone przez 
Stronę w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego jak i te będące w posiadaniu 
Urzędu (np. deklaracje i zeznania podatkowe); 

i na podstawie powyższego wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanej ulgi. 
 
Wydanie decyzji w sprawie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty 
podatkowej uzależnione jest od uzyskania przez organ podatkowy opinii przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego.    
 

http://www.is.waw.pl/USPiaseczno/Inne/Druki
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TRYB ODWOŁAWCZY: 
 
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania, w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, do 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego               
w Piasecznie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  
 
Na wydane postanowienie przysługuje prawo złożenia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia, do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Piasecznie. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać   
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to 
żądanie. 
 
PODSTAWA PRAWNA:  

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów 
podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za 
zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte          
w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), 

 rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 
L 352 z 24.12.2013); 

 ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze 
zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194,          
poz. 1983 ze zm.); 

 ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.). 

 


