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WNIOSEK
O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ SKŁADANY

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NaczelnikNaczelnik
Trzeciego UrzęduTrzeciego Urzędu

SkarbowegoSkarbowego
w Lublinie

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie ul. G. Narutowicza 56 20-016 Lublin       e-mail: sekretariat.3us.lublin@mf.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r.. poz. 900 z późn. zm.).

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

NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko 7. Pierwsze imię

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. WNIOSEK (w celu wyboru rodzaju wnioskowanej ulgi należy zaznaczyć kratkę TAK, rezygnację z ulgi poprzez zaznaczenie kratki NIE)

18. Treść 

Zwracam się z prośbą o:

 odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej * (zaznaczyć odpowiednią kratkę)

                                    □    TAK                               □  NIE

Termin do którego Strona wnioskuje o odroczenie płatności    ................................................. 

 rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej * (zaznaczyć odpowiednią kratkę)

                                    □    TAK                               □  NIE

Ilość wnioskowanych rat ........................................................ 

wysokość wnioskowanych rat ................................................ 

termin płatności rat .................................................................

 umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej  * (zaznaczyć odpowiednią

kratkę oraz podkreślić odpowiedni zakres wniosku – zaległość, odsetki lub opłatę prolongacyjną)

                                    □    TAK                               □  NIE

Wniosek dotyczy podatku (zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej)* (podkreślić odpowiednie) 

w  łącznej  wysokości  ..............................................................................................................................................

powstałego (ych) z tytułu .............................................................................................................................................

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

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



D. UZASADNIENIE*
Opisać okoliczności i przesłanki przemawiające za przyznaniem ulgi podatkowej (ważny interes podatnika i/lub ważny interes publiczny).

19. Treść
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.........................................................................................................................................................................

* w przypadku braku miejsca dołączyć załącznik

E. INFORMACJA DLA PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Złożenie wniosku o ulgę w spłacie należności podatkowych nie powoduje wstrzymania
innych  czynności  związanych  z  poborem  należności  podatkowych,  tj.  wystawienia
upomnienia, tytułu wykonawczego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

F. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy załączyć:

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej na formularzu dostępnym w tut. Organie podatkowym lub na stronie
internetowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie dane w nim zawarte oraz dokumenty potwierdzające uzasadnienie
wniosku.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań.
20. Data 21. Podpis

22. Nr telefonu kontaktowego
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