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

PD-07

KARTA INFORMACYJNA

Identyfikator

PD
Referat

Decyzje w sprawie udzielania ulg podatkowych na wniosek podatnika – jako
pomoc de minimis w formie:
 umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,
 odroczenia terminu płatności podatku, lub zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę,
 rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę.


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 22.08.2005r. w sprawie
właściwości organów podatkowych (t.j. Dz.U.2005.165.1371 z
późn.zm.);



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.2020.708 z późn.zm.);



Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 TFUE do
pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j.
Dz.U.2015.1983 z późn.zm.);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc de minimis (t.j Dz.U. 2010.53.311 z późn.zm.).



pisemny wniosek określający formę ulgi – druk PD-07-1 (do
pobrania),
złożony
przez
wnioskodawcę
w
przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem podatnika, lub interesem
publicznym,
wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis – według wzoru z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) (do pobrania),
kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie trzech
kolejnych lat kalendarzowych,
kserokopie
dokumentacji
obrazującej
kondycję
finansową
wnioskodawcy, w tym: sprawozdania finansowa za okres 3
ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o
rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych
zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i

Podstawa prawna:



Wymagane
dokumenty:






rozchodów itp.
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 formę ulgi – druk PD-07-1,
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.

Opłaty:

brak

Uwagi i informacje:

We wniosku należy określić rodzaj pomocy i ulgi o jaką występuje
podatnik.
W przypadku wniosku o rozłożenie zapłaty podatku, lub zaległości
podatkowej na raty należy podać ilość wnioskowanych rat, termin ich
płatności.
W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności, lub zaległości
podatkowej 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:

Data wydania karty:

pok. nr C-3, I piętro, tel. 16.632.80.10 w. 16,
e-mail: pomocpubliczna@um.lubaczow.pl

15.10.2015r.

Data ostatniej aktualizacji karty:

14.04.2016r.
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