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Sprawa 

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy dla podatników, do 

których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, w formie: 
 umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty 

prolongacyjnej, 

 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 

 

Podstawa Prawna 

Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 226 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 

2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 

28 grudnia 2006 r.). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w 

sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21 grudnia 2007 r.). 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 

minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 

( Dz. Urz. UE L 193 z dnia 25 lipca 2007 r.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielania 

niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną 

na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 183, poz.1426) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielania 

niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną 

na szkolenia. (Dz. U. Nr 179, poz. 1388) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania 

niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną 

na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 59, poz. 488) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. (Dz. U. 

Nr 116, poz. 734) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o 

pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 

53, poz. 354). 

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), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 

późn. zm.). 
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Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 4 

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Finansów i Budżetu  

Stanowisko ds. wymiaru podatków 

Stanowisko ds. windykacji należności  

Tel.: 664 012 093lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 

Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w 

przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik 

występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis.  

 

1. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć: 

 Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz z 2 poprzedzających go lat albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - 

na druku stanowiącym załącznik nr 4 

 Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat 

kalendarzowych - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury 

 Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz 

wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzoru z 

rozporządzenia 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) - załącznik nr 1 

2. W przypadku ubiegania się o inną pomoc niż de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację 

dotyczącą Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 

oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności 

wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy - według wzoru z rozporządzenia Rady 

Ministrów z 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) – zał. nr 2 

3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentów wynikających z niniejszej 

procedury, informację - według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające 

się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 

810) - załącznik nr 3 

4. Dokument identyfikujący wnioskodawcę - wypis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

5. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w 

tym: sprawozdanie finansowe 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 rozchodów itp. 

6. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do 

reprezentowania wnioskodawcy. 

 

Opłaty 

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 
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zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony 

od opłaty skarbowej). 

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku  

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.   

Uwagi 

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje naliczenie opłaty 

prolongacyjnej w wysokości 25% należnych odsetek za zwłokę. Uchwała Nr 

II/14/2006  Rady Gminy Bierzwnik z dnia 05 grudnia 2006 r. 

Dokumenty do pobrania 

Zał. nr 1-informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Zał. nr 2 - informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de 

minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Zał. nr 3 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodacę 

Zał. nr 4 – oświadczenie wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


