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1. Numer podatkowy NIP / numer PESEL * podatnika 
             -                    -               - 

 

2. Nr telefonu kontaktowego 
 

3. Nr sprawy 
 

………………………..…… 

W-020/2 
obowiązuje od 23.01.2011 

WNIOSEK 
 

O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ 
 

A. ORGAN PODATKOWY  
 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI 
B. DANE PODATNIKA 
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 5. Nazwisko / Nazwa 

 
6. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 

 
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 
 7. Kraj 

 
8. Województwo 

 
9. Powiat 

 
 10. Gmina 

 
11. Ulica 

 
12. Nr domu 

 
13. Nr lokalu 

 
 14. Miejscowość 

 
15. Kod pocztowy 

 
16. Poczta 

 
C. WNIOSEK 

17. Treść 
 Zwracam się z prośbą o przyznanie ulgi uznaniowej w postaci (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
 

❑ rozłożenia na raty (wypełnić poniższe pola): 
 
 

proponowana ilość rat……………………….. ………………………………………………………….………………….…………….....   

proponowana wysokość rat.…………………………………………………………………....……………………….…….…..……….... 

proponowane okresy płatności (np.: miesięczne, tygodniowe)…………………………………...………………………………………………. 

proponowany termin płatności pierwszej raty (podać dzień – miesiąc - rok)  

❑ odroczenia terminu płatności (wypełnić poniższe pole): 

proponowany termin płatności (podać dzień – miesiąc - rok)  

❑ umorzenia zaległości podatkowej, 
❑ umorzenia odsetek za zwłokę, 
❑ innej (podać jakiej)……………………………………………………………………...………………………………………………………. 

 

 
 

❑ dochodowym od osób fizycznych (PIT), 

❑ dochodowym od osób prawnych (CIT),  

❑ zryczałtowanym od przychodów  
ewidencjonowanych (PPE),  

❑ od sprzedaży nieruchomości (PPR), 

 

❑ od towarów i usług (VAT),  
❑ od czynności cywilnoprawnych (PCC), 

❑ od spadków i darowizn (SD), 

❑ inny (podać jaki)………..……………….…..…....….……… 

………………………………………………………… 

 

 
❑ rok…………………...……….…………………………………..………..………………..…………………….. 

❑ kwartał (podać kwartał / rok)………………….…………………………...…………….………………………………… 

❑ miesiąc (podać miesiąc / rok)…………………….……………...………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

             

w podatku (zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat): 

należność podatkowa za okres/y (zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat i wypełnić odpowiednie przy tym pole): 

  -   -     

 

  -   -     
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D. UZASADNIENIE w przypadku braku miejsca dołączyć załącznik 
Opisać okoliczności i przesłanki przemawiające za przyznaniem ulgi uznaniowej. 

 18. Treść 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(* niepotrzebne skreślić) 

E. ZAŁĄCZNIKI 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań. 
19. Data 

 
20. Podpis 
 

 

 


