
WNIOSEK W SPRAWIE ROZŁOŻENIA NA RATY  
(RAT-Z)

Nr wniosku 

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn.zm.),

WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA POLA JASNE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

A. ORGAN PODATKOWY 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHEŁMIE 
                                      ul. Obłońska 20a                                Centrala: 82 565-02-01 do 08 
                                        22-100 Chełm                                    fax: 82 564-33-31 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

Identyfikator podatkowy NIP 

      

Nazwa pełna, REGON / Imię i nazwisko, data urodzenia (w przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną)

                                              

C. ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY

Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. TREŚĆ ŻĄDANIA

Zwracam  się  z  prośbą  o  rozłożenie  na  raty  zapłaty  zobowiązania  podatkowego/  zaległości
podatkowej/należności z tytułu:

………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać rodzaj zaległości/podatku)

za okres:
………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać za jaki okres, miesiąc, rok itp.)

Kwota zobowiązania podatkowego/ zaległości podatkowej:

                                                                                                     ….…….…….…….…..……..…….……..……… zł
Kwota odsetek:

                                                                                                     ….…….…….……..…….……..…….………….. zł
Wnioskowana ilość rat:

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



E. PRZEZNACZENIE POMOCY (wypełnia tylko podatnik prowadzący działalność gospodarczą bądź działalność
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa)

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą bądź działalność w zakresie rolnictwa lub
rybołówstwa należy wskazać właściwe przeznaczenie pomocy, wyszczególnione w art. 67b §1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),
odpowiednio w art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z
2019 r., poz. 869 ze zm.) - zaznaczyć właściwy kwadrat.

□  Podatnik  (przedsiębiorca)  ubiegający  się  o  udzielenie  ulgi  w  spłacie  zobowiązań
podatkowych/niepodatkowych należności na podstawie art. 67 b § 1 pkt 1/art. 64 ust. 1 pkt 1, która nie
stanowi pomocy publicznej jest z obowiązany wskazać przyczyny uznania wnioskowanej ulgi za pomoc 
niestanowiącą pomocy publicznej publicznej,

□  Podatnik  (przedsiębiorca)  ubiegający  się  o  udzielenie  ulgi  w  spłacie  zobowiązań
podatkowych/niepodatkowych należności  na podstawie art.  67 b § 1 pkt  2/art.  64 ust.  2  pkt  2,  która
stanowi
pomoc de minimis jest z obowiązany wypełnić i przedłożyć odpowiednio:
1)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –  stosuje się do
pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu 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  24.1 2.2013,  str.  1),  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.),

 Ponadto przedstawić: 
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie wzór nr 5)
-  sprawozdania  finansowe  za  okres  3  ostatnich  lat  obrotowych  sporządzone  zgodnie  z  przepisami
o rachunkowości.

□ Podatnik (przedsiębiorca lub prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa) ubiegający
się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/ niepodatkowych należności na podstawie art 67 b
§ 1 pkt 3/art. 64 ust. 2 pkt 3,  która stanowi pomoc publiczną inną niż de minimis  jest zobowiązany
wypełnić i przedłożyć odpowiednio:

-  formularz  informacji  przedstawianych przy ubieganiu się  o  pomoc inną  niż  pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie,  pomoc  de  minimis  lub  pomoc  de  minimis  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie  (zgodnie
z  Rozporządzeniem Rady  Ministrów  z  dnia  29.03.2010  r.  Dz.  U.  nr  53  ,  poz.  312  ze  zm.)  ponadto
przedstawić  sprawozdania  finansowe  za  okres  3  ostatnich  lat  obrotowych  sporządzone  zgodnie  z
przepisami o rachunkowości,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29.03.2010r. Dz. U. nr 53 , poz. 312 ze zm.),
- informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy
prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (zgodnie z art.
37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.
362 ze zm.).

W przypadkach  określonych  przepisami  prawa  należy  wskazać  odpowiednio  program  pomocowy  lub
przepisy prawa wspólnotowego.

Niewskazanie  przeznaczenia  pomocy  lub  nieprzedłożenie  obowiązujących  formularzy  wypełnia
definicję  braków formalnych  podania  i  obliguje  organ podatkowy do  wezwania  Wnioskodawcy  
w trybie art.  169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia
podania bez rozpatrzenia.



F. UZASADNIENIE

F.1 Treść  uzasadnienia  (wskazanie  argumentów stanowiących  podstawę do  wnioskowania  o  ulgę,
świadczących  o  wystąpieniu  ważnego  interesu  strony  lub  interesu  publicznego  uzasadniających
udzielenie ulgi)

G.  ZAŁĄCZNIKI:

H. PODPIS PODATNIKA   

Data wypełnienia

P͟     P   -P    P   - P    P    P    P

Podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę 




