
        Czaplinek, dnia........................................... 

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

Imię i nazwisko / nazwa 

 

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

Nr PESEL / NR NIP 

 

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

Adres zamieszkania / siedziba 

 

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

Nr telefonu 

BURMISTRZ CZAPLINKA 

UL. RYNEK 6  

78-550 CZAPLINEK 

 

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 67a w zw. z art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325, z późn.zm.) wnoszę o udzielenie ulgi w stosunku do zobowiązania za okres od .......................... 2021 roku 

do ........................... 2021 roku obejmującego raty .............................................................................................. , z tytułu 

podatku od nieruchomości w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Tymczasowych ram środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 

□ odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: 

□ 2 miesięcy □ 3 miesięcy □ 4 miesięcy □ 5 miesięcy □ 6 miesięcy 

od ustawowego terminu płatności raty 

lub 

□ rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości 

 □ ................................................................................................................................................................  
(proszę podać liczbę lub/i wysokość rat) 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(należy opisać aktualną sytuację, w której znalazł się podatnik) 



Niezależnie od powyższego należy wskazać: 

1. powody, dla których podatnik nie j est w stanie dokonać wpłaty w ustawowym terminie: 

- obniżenie płynności finansowej, 

- ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, 

- wstrzymanie produkcji, 

- zaprzestanie świadczenia usług, 

- zawieszenie działalności gospodarczej, 

- likwidacja działalności gospodarczej, 

- inne powody (wskazać jakie) :  .........................................................................................................  

2. datę ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej / wstrzymania produkcji / zaprzestania świadczenia 

usług  ............................................................................................................................  

3. liczbę zatrudnionych osób ogółem :  ..............................................................................  

4. liczbę zwolnionych osób, od daty ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej / wstrzymania 

produkcji / zaprzestania świadczenia usług :  ......................................................  

5. liczbę osób przewidzianych do zwolnienia w ciągu najbliższego miesiąca :  .....................................................  

6. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: 

□ polegająca na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom 

dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A); 

□ związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje (PKD 

82.30.Z) ; 

□ twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0); 

□ związana ze sportem i rekreacją, w szczególności prowadzona w formie klubów sportowych, klubów tanecznych, 

basenów, siłowni, klubów fitness (PKD 93.0); 

□ związana z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach, w tym działalność klubów filmowych (PKD 59.14.Z); 

□ związana z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30); 

□ związana z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych); 

□ związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z); 

□ związana z działalnością salonów tatuażu (PKD 96.09.Z); 

□ usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PK 96.04.Z); 

□ związana z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238) 

handel detaliczny: 

□ wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi; 

□ obuwiem i wyrobami skórzanymi; 

□ meblami i sprzętem oświetleniowym; 

□ sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; 

□ artykułami piśmiennymi i księgarskimi; 

            inny rodzaj działalności, który został dotknięty konsekwencjami epidemii: 

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

 

Do wniosku załączam*: 

□ Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. 

Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-

19 

□ Uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

□ Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za okres 3 ostatnich lat podatkowych, 

wynikającego ze sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdań finansowych w oparciu o 

przyjętą formę rozliczenia dochodów, 

□ Oświadczenie dot. obniżenia płynności finansowej, 

 
 



□ Oświadczenie majątkowe przedsiębiorcy dot. tylko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 362 ze zm.) oraz 

rozporządzenia 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 dnia 24 grudnia 

2013 r.). 

Data............................ Podpis podatnika  

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

   

Oświadczam, że niniejszy wniosek o udzielenie ulgi, po ustąpieniu sytuacji kryzysowej zostanie niezwłocznie 

uzupełniony o: 

• Dokumenty potwierdzające sytuację wskazaną we wniosku, 

• Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich 

lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę 

rozliczenia dochodów; 

• Dokumenty finansowe za I kw. 2021 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące obniżenie lub utratę 

płynności finansowej. 

 

 

 

 

Data....................................................        Podpis podatnika 

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

 

* Organ podatkowy może wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających przedstawione 

fakty 

**Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą; osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją wskazaną 

w KRS w przypadku osób prawnych lub przez pełnomocnika Strony. W przypadku reprezentowania podatnika przez 

pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo i wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł 

Informacja o sposobie udzielania ulg w spłacie podatków i opłat wg stanu na dzień 29.04.2020 roku : 

- Terminy płatności podatków i opłat lokalnych nie uległy zmianie, obowiązują terminy ustawowe 

(dotychczas obowiązujące w ustawie o podatkach i opłatach), 

- Udzielanie ulg w spłacie podatków i opłat następuje na dotychczasowych zasadach, w oparciu o przepisy art. 67 a § 1 i 67 

b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 

- Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., 

poz. 869 ze zm.) Burmistrz Czaplinka podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego: 

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 

zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 

łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

udzielono pomocy publicznej. 


