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Wymagane wnioski 
1. Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz 

zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać: 
a. imię i nazwisko strony składającej wniosek, 
b. adres strony składającej wniosek, 
c. NIP strony składającej wniosek, 
d. wskazanie organu, do którego kierowane jest podanie, 
e. pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika, 
f. miejscowość i datę sporządzenia pisma, 
g. dokładne określenie żądania, z jakim strona występuje do organu podatkowego, 
h. uzasadnienie – wskazanie dowodów lub okoliczności przemawiających za 

zasadnością żądania strony, 
i. podpis strony, a jeżeli strona działa przez pełnomocnika – podpis pełnomocnika. 

Wymagane załączniki 
Załączniki w oryginale bądź z urzędowym potwierdzeniem zgodności z oryginałem: 

a. zaświadczenie o zarobkach z miejsca pracy, 
b. kopie odcinka renty lub emerytury, 
c. zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego, 
d. dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
e. potwierdzenie leczenia i związanych z nim kosztów (np. wypis ze szpitala, kserokopia 

rachunków za leki itp.), 
f. kserokopia orzeczeń z sądu w sprawie rozwodu, rozdzielności majątkowej oraz o wysokości 

zasądzonych alimentów, 
g. informacja o uzyskiwanej pomocy publicznej przez przedsiębiorcę, 
h. inne dokumenty – na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania 

podatkowego. 

Opłaty 
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł 

Dokumenty do wglądu 
Oryginały dokumentów 

Jednostka odpowiedzialna 
Wydział Podatków i Opłat (22 779 20 01, w. 131, 182) e mail: wpo@otwock.pl  
Pn. 800 1800, Wt. – Pt. 800 1600

 

Sposób załatwienia 
1. Przyjęcie dokumentów 
2. Wydanie decyzji 

Termin załatwienia 
1. Bez zbędnej zwłoki. 
2. Do 1 miesiąca. 
3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 

Tryb odwoławczy 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi 
brak 
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Podstawa prawna 
1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 

ze zm.). 


