URZĄD GMINY W DŁUGOSIODLE
ul. Kościuszki 2
07 – 210 Długosiodło

WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
– PRZEDSIĘBIORCY
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowo – Budżetowy, pokój nr 11, tel. (29) 74 12 081.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / opłaty.
Załączniki do wniosku (w zależności od wnioskodawcy):
Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę
w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą , jest w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r, o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
173, poz. 1807 z późn. zm.), niezależnie od formy prawnej i rodzaju usługi.
Inne załączniki (potrzebne w toku postępowania podatkowego):
• sprawozdanie finansowe;
• bilans;
• specyfikacja zobowiązań i należności;
• kopia planu finansowego;
• kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego;
• kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań - publiczno - prawnych (US, ZUS
);
• kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego;
• w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o
otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności;
• kopia ewentualnych programów naprawczych.
Ponadto w przypadku przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną:
• ormularz oświadczenia osoby fizycznej o: stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej,
ciężarach finansowych;
• odcinki emerytur lub rent – kopie
• kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie stosownej decyzji.
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Opłaty:
nie pobiera się opłat.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za
pośrednictwem Wójta Gminy Długosiodło w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr
8,poz. 60 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
INNE INFORMACJE:
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem
publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika może:
umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną;
Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
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