Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
tel. 16.632.80.10; fax 16.632.11.91

PD-06

KARTA INFORMACYJNA

Identyfikator

PD
Referat

Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty
podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz.U.2020.1325 z późn.zm);



Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2021.38 z późn.zm.);



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w
sprawie
właściwości
organów
podatkowych
(t.j.
Dz.U.2005.165.1371 z późn.zm.).



pisemny, uzasadniony wniosek określający rodzaj ulgi w podatku –
druk PD-06-1 (do pobrania),

Podstawa prawna:

Wymagane
dokumenty:

Do wniosku dołącza się:
 w przypadku osób prawnych - dokumenty obrazujące kondycję
finansową wnioskodawcy: bilanse, sprawozdania finansowe,
rachunek zysków i strat, rachunkową księgę przychodów i
rozchodów, dowody potwierdzające okoliczności opisane we
wniosku itp.;
 w przypadku osób fizycznych - dokumenty obrazujące sytuację
finansową podatnika: udokumentowane dochody podatnika i
wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, które
mogą mieć formę oświadczenia, odcinki renty, emerytury,
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie podatnika,
zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 kserokopie
potwierdzające
wydatki
związane
z
kosztami
utrzymania: np. gaz, energia, stałe rachunki za leki.

Miejsce składania
dokumentów:

Urząd Miejski w Lubaczowie; Biuro Obsługi Mieszkańców
pokój nr B2 – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego

Termin i sposób
załatwienia sprawy:

W terminie do 30 dni Burmistrz Miasta Lubaczowa wydaje decyzję.

Tryb odwoławczy:

Od
decyzji
służy
odwołanie
do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem
Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Dokumenty do
pobrania:

- wniosek określający rodzaj ulgi w podatku – druk PD-06-1

Opłaty:

brak

Uwagi i informacje:

W przypadku wniosku o rozłożenie zapłaty podatku lub zaległości
podatkowej na raty należy podać ilość wnioskowanych rat oraz termin
ich płatności.
W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności należy podać
proponowaną datę płatności odroczonego podatku lub zaległości

podatkowej.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do uzupełnienia wniosku.
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje
naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 20% należnych odsetek
za zwłokę.
Referat Podatków i Opłat
Jednostka
odpowiedzialna:
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