ULGI ( umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:
1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie
prowadzi działalności gospodarczej:
• wniosek o ulgę
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej należy wskazać
proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty
należności pieniężnej – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany
termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp.,
potwierdzające sytuację majątkową dłużnika,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek,
kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w
przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość
miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
2. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników, należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej należy wskazać
proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty
należności pieniężnej – wskazać proponowaną ilość i wysokość rat i proponowany
termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej ,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające
sytuację majątkową dłużnika, w tym kopie dokumentów odnośnie przyznanych
płatności bezpośrednich,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież,
choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku
chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych
kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
• formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr
121, poz. 810),
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie .

3. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany
termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej
– proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• informację o sytuacji majątkowej,
• zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe, umowy kredytowe, rachunki za media itp., potwierdzające
sytuację majątkową dłużnika,
• kopie zeznań podatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28,
PIT-16A),
• informację o liczbie zatrudnionych osób,
• wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje
środków trwałych o ile jest prowadzona),
• wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS,
podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
• informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np.
harmonogramy ich spłaty),
• wykaz należności,
• inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież,
choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku
chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych
kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której
wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
4. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej należy przedłożyć:
• wniosek o ulgę,
• w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany
termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej
– proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
• dokumenty potwierdzające jego status prawny (np. aktualny wypis z rejestru),
• opis sytuacji ekonomicznej,
• informacje na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalności – zasięgu
terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku,
• sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał (osoby prawne)
• sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja

dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia., opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe
podlegało badaniu),
• informację o liczbie zatrudnionych osób,
• wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS,
podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
• wykaz należności,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której
wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2015
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Wszelkie druki niezbędne do złożenia wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy
Sieradz ul. Armii Krajowej 5, pokój nr 1.

