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Suchedniów, dnia 05.05.2015r.
..

WYKAZ PODATNIKOW , KTO RYM UMORZONO PODATEK W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2, lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., pOl. 885 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
sp/atę na raty w kwocie powyżej 500zł w roku podatkowym 2014.

LP.

NAZWISKO I IMIĘ.
NAZWA FIRMY

RODZAJ
PODATKUlOPŁA

TY

RODZAJ
ULGI

Podatek od środków
transportowych - osoby
fizyczne

odroczenie
terminu
płatności

1.

Stanisław Lipczyński

2.

Stanisława Bugała

Łączne zobowiązanie pieniężne

umorzenie

3.

Bożena i Andrzej Gil

Łączne zobowiązanie pieniężne

umorzenie

4.

Anna Borowiec

Łączne zobowiązanie pieniężne

rozłożenie na
raty

5.

Mieczysława Kamińska

Podatek od spadków i darowizn

umorzenie

KWOTA
ZASTOSOWANEJ

PRZYCZYNA

ULGI

ZASTOSOWNIA

ULGI

wpływanie
Nieterminowe
środków za wykonane
mała ilość otrzymywanych
usługi transportowe,
zleceń, trudna sytuacja finansowa - odroczono
5.010,00 zł
termin płatności do dnia 26.12.2014
W dniu 21.05.2014 rok wpłacono kwotę 3.075,00
W dniu 26.12.2014 rok wpłacono kwotę 1.935,00
625,00 zł Ciężka sytuacja materialna spowodowana
. żródło utrzymania zasiłek z MGOPS
2837,20 zł

5476,60

Trudna sytuacja finansowa spowodowana
stałych zleceń - brak płynności finansowej.

chorobą -

brakiem

Ciężka sytuacja finansowa (trzykrotne podpalenie
zł zakładu) - spłacono całość w 2014 roku ostatnia
wpłata w dniu 31.10.2014

1400,00 zł

Ciężka sytuacja

materialna,

problemy

zdrowotne

-

leczenie onkologiczne

Art. 67a usta'wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ord)1l3cja podatkowa (tekst jednolity: DL U. Z 2012 f .• poz. 749 re zmianami) stanowi, te organ podatko .••.y. na ••••
niosek podatnika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w przypadkach
uzasadnionych Walnym interesem podatnika lub interesem publiczn)m, mote:
I) odroczyć lennin płatności podatku lub rozłotyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozlotyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz l odsetkami za zy,'łokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zy,"łokęlub opłatę prolongacyjną. Dalsze przepisy ordynacji, tj. art. 67b i 67c ustanawiają reguły postępowania i warunki przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla
przedsiębiorców. Natomiast art. 67d wskazuje: przesłanki dla umorzenia podalku przez organ z urzędu.
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