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Nazwa usługi

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH-ODROCZENIE I 
ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWEJ

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
3.Uchwała  Nr  XXVII/207/98  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim  z  dnia  12  lutego  1998r.  w  sprawie 
wprowadzenia o płaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych. 
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.,  
Nr 59, poz. 404 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
-  stosowny wniosek  o  odroczenie  podatku  lub  rozłożenie  na  raty,  albo  odroczenie  zaległości  podatkowych  lub  
rozłożenie  na  raty  zaległości  podatkowych  –  we  wniosku  należy  przedstawić  propozycję  układu  ratalnego  lub 
propozycję odroczonego terminu płatności, 
- oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej (załącznik nr F-FN-10-1).

II. OPŁATY:
-opłata prolongacyjna  wynosi  50% stawki odsetek za zwłokę ogłoszonych przez Ministra  Finansów w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczpospolitej ,,Monitor Polski'' naliczonych za okres korzystania z odroczenia lub rozłożenia na raty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
- nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Finansowy –pokój nr 3. tel. 56 684-10-24 wew. 33.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1. Złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o otrzymanej pomocy publicznej.
2. O odroczeniu/ rozłożeniu na raty podatku bądź zaległości podatkowej, a także odmowie odroczenia / rozstrzyga  
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie w drodze decyzji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Toruniu  za  pośrednictwem 
Burmistrza Miasta  Kowalewo Pomorskie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

VII. UWAGI:
Decyzje doręczane są za pośrednictwem poczty.  
Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz przedsiębiorców, którym zostały odroczone lub rozłożone 
na raty zaległości podatkowe, poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu.
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