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URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE  

 

WYDZIAŁ PODATKOWY  
 Tel. 95 765 9362, 95 765 9364 

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do pi ątku, od godziny 
7:30 do 15:30. tel. 095 765 9300, email: eurzad@cho szczno.pl, 

www.choszczno.pl  
 

Karta usługi 

Nazwa usługi:  

 

Podatek rolny i leśny od osób prawnych - wnioski w sprawach ulg 
(umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty) 

Podstawa prawna:  
 

Podstawa prawna: art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 

1. "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę" lub 

2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej" lub 
3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej"  

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać. 
4. Załączniki:  

o "Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez 
przedsiębiorcę"  - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność 
gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy  
z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U.  
Nr 101, poz. 1178), 

o sprawozdanie finansowe (np. F-01, Rb- 30), 
o bilans, 
o specyfikacja zobowiązań i należności, 
o kopia planu finansowego, 
o kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu 

Skarbowego, 
o kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - 

prawnych (US, ZUS), 
o kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu 

bankowego, 
o w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia 

postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia 
zgłoszonych wierzytelności, 

o kopia ewentualnych programów naprawczych, 
o inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia 

postępowania podatkowego. 
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II. OPŁATY:  
 

Nie pobiera się. 

 
III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
 

Do 60 dni. 

 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:  
 

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni  
od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty 
przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania 
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja 
podatkowa). 

 
V. UWAGI:  

 
 
 
 
 


