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Naczelnik Urzędu Skarbowego 
Warszawa – Wola w Warszawie 
ul. Powstańców Śląskich 2D 
01-381 Warszawa  
 
Wnioskodawca: TechPolMix Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością  
z/s przy ul. Jana Olbrachta 30  
01-111 Warszawa, 
KRS: 6485912 
reprezentowana przez Prezesa Zarządu 
Michała Legwana  

 
 

WNIOSEK  
o rozłożenie na raty zaległości podatkowej  

 
 Działając w imieniu i na rzecz spółki działającej pod firmą TechPolMix Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, jako prezes spółki na podstawie art. 67a § 1 pkt 2,  

w zw. z art. 67b § 1pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, 

wnoszę o: 

 

▪ udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przez rozłożenie na dwanaście 

miesięcznych rat zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w podatku 

od towarów i usług za okres od dnia 25 stycznia 2016 roku do dania 25 stycznia 

2017 roku, w łącznej kwocie 24.574,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 

pięćset tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 00/100), na którą składa się kwota 

należności głównej wraz z odsetkami obliczonymi na dzień 25 czerwca 2017 roku.  

 

Wskazuje przy tym proponowany harmonogram spłaty rat, w ten sposób,  

że jedenaście pierwszych rat wynosiłoby 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) i byłyby płatne w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca przypadających zaraz 

po wydaniu postanowienia o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, natomiast ostatnia 

12 rata stanowiłaby pozostałą część zadłużenia w wysokości 2.574,00 zł (słownie: dwa 

tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100) i płatna byłaby w terminie 10-go dnia 

ostatniego miesiąca spłaty zobowiązania. 



 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 

Ordynacja podatkowa wnoszę o udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis.  

W załączeniu niniejszego pisma składam wypełniony formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, obowiązujący od 15 listopada 

2014 roku.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

W tym miejscu należy opisać wszelkie okoliczności potwierdzające stan faktyczny, 

warto także poprzeć go stanem prawnym (przepisy, komentarze oraz orzeczenia SN). 

 

 

 

----------------------------- 
(podpis) 

 

 
 
Załączniki: 
- …; 
- …; 

 

 

 

http://www.archbip.mf.gov.pl/arch_bip/arch_bip-14/1401/DOWNLOAD/PLIKIDOPOBRANIA/37/252/FORMULARZ_OBOWIAZUJE_OD_DNIA_15.PDF
http://www.archbip.mf.gov.pl/arch_bip/arch_bip-14/1401/DOWNLOAD/PLIKIDOPOBRANIA/37/252/FORMULARZ_OBOWIAZUJE_OD_DNIA_15.PDF
http://www.archbip.mf.gov.pl/arch_bip/arch_bip-14/1401/DOWNLOAD/PLIKIDOPOBRANIA/37/252/FORMULARZ_OBOWIAZUJE_OD_DNIA_15.PDF

