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ULGI UZNANIOWE W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH 

 
 
 

I. Kogo dotyczy 

 Podatników posiadających należności podatkowe, ubiegających się o przyznanie ulgi uznaniowej. 

II. Jakie dokumenty należy złożyć 

 Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej wraz z obowiązującymi załącznikami. 

III. Gdzie pobrać druki 

 W siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie – Sala Obsługi Podatników. 

 Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Świebodzinie – http://www.lubuskie.kas.gov.pl/urzad-
skarbowy-w-swiebodzinie/ – w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW → PLIKI DO POBRANIA 

IV. Termin złożenia dokumentów 

 W zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi: 
- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty składany jest 

do dnia ustawowego terminu płatności podatku; 
- wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, rozłożenie na raty zaległości 

podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej nie ma 
wymagań, co do terminu jego złożenia. 

V. Tryb składania dokumentów 

 W siedzibie Urzędu Skarbowego w Świebodzinie – Sala Obsługi Podatników. 

 Za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego w Świebodzinie. 

VI. Wymagane opłaty 

 Nie występują. 

VII. Termin załatwienia sprawy 

 Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie 
skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

VIII. Sposób i forma załatwienia sprawy 

 Na wniosek podatnika w sprawie przyznania ulgi uznaniowej zostaje wszczęte postępowanie, które 
kończy się wydaniem: 
- decyzji o przyznaniu wnioskowanej ulgi uznaniowej; 
- decyzji o odmowie przyznania wnioskowanej ulgi uznaniowej; 
- decyzji o umorzeniu postępowania; 
- postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia; 
- postanowienia odmowie wszczęcia postępowania. 

IX. Środki odwoławcze 

 Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 Na wydane postanowienie przysługuje prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie 
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

X. Dodatkowe informacje 

 Podatnik może uzyskać dodatkowe informację pod numerem telefonów 660 557 667, 660 557 669. 
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XI. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. 

 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. 

 Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) i przepisy Rady Wspólnoty Europejskiej oraz 
Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej. 
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