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

 (miejscowość, data)

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

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

    (nazwa i adres wnioskodawcy 

         lub pieczątka firmy)

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

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

(Oznaczenie organu,

do którego wniosek jest kierowany)

Podstawa prawna:

  art. 57 UFinPubl. 

Wniosek o ulgę w spłacie kary pieniężnej 

Na  podstawie  art.  57  ustawy  o  finansach  publicznych  zwracam  się  z  prośbą

o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej w wysokości ………………………... zł z tytułu

kary  pieniężnej,  nałożonej  na  mnie  decyzją  organu  administracji

publicznej…………………………………. z dnia …………….. r.

Z uwagi na znaczne pogorszenie mojej sytuacji materialnej nie jestem w stanie

uiścić  kary pieniężnej  w takiej  wysokości.  W związku z  powyższym uprzejmie proszę

o umorzenie  części  kary  pieniężnej  w  wysokości  …………………………...  zł,  zaś  pozostałą

część kary proszę rozłożyć na ……….. rat oraz odroczyć termin spłaty pierwszej raty do

………………… r.



Aktualnie  moja  sytuacja  przedstawia  się  następująco:

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

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

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

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

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

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

W celu potwierdzenia mojej trudnej sytuacji materialnej dołączam do niniejszego

wniosku następujące dokumenty: 

- …………………………………….,

- ……………………………………,

- …………………………………...,

- ……………………………………..

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

Podpis

Załączniki:

-dowód wniesienia opłaty – 10 zł, 

-dowody.



UWAGI I OBJAŚNIENIA:

1. Opis sytuacji dłużnika:

Należy  powołać  wszystkie  okoliczności, które  wskazują  na  trudną  sytuację

majątkową,  przykładowo: niskie  zarobki,  straty  w  działalności  gospodarczej,

utrata zdolności zarobkowania, np. poprzez długotrwały pobyt w szpitalu, utrata

pracy  przez  małżonka,  wypadki  losowe  pogarszające  sytuację  finansową,  np.

kradzieże,  liczne  wydatki  związane z  utrzymaniem  rodziny,  np.  z  małoletnimi

dziećmi, z leczeniem członków rodziny itp.

2. Należy pamiętać o załączeniu dokumentów!

Należy wymienić dokumenty stanowiące załącznik do wniosku – powinny to być

dokumenty  wymienione  w  artykule,  czyli  np.  aktualne deklaracje  PIT  i  VAT,

informacja o osiągniętych przychodach za ostatni okres na podstawie prowadzonej

ewidencji przychodów itp.

Na  wnioskodawcy  spoczywa  obowiązek  udowodnienia,  że  w  jego  wypadku

występuje  ważny  interes.  Najskuteczniejszym  sposobem  jest  przedstawienie

odpowiednich  dokumentów.  W  przypadku  trudnej  sytuacji  majątkowej  można

sięgnąć  do  składanych  wcześniej  deklaracji  PIT  i  VAT,  bilansu  za  ostatni  rok,

zestawienia  przychodów i  kosztów za  ostatni  okres,  aktualnego  zaświadczenia

z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego

stan zaległości, zaświadczenia z ZUS o braku lub o wysokości zadłużenia z tytułu

składek na ubezpieczenie społeczne. Można także posiłkować się np. umowami

kredytowymi,  wyrokami  sądowymi,  fakturami  i  rachunkami  dokumentującymi

ponoszone koszty. Jeżeli organ uzna, że nie otrzymał wszystkich potrzebnych mu

dokumentów, wezwie do ich uzupełnienia.


