
W książce Z. Wojdylak-Sputowskiej, A.J. Sputowskiego Zarządzanie opłatą 
przedszkolną – wzory pism i decyzji (z suplementem elektronicznym) 
wzór 6.5. na s. 108–112 powinien mieć następującą treść:

6.5. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego / umorzeniu odsetek za zwłokę / umorzeniu 

opłaty prolongacyjnej

 (wzór do art. 104 i art. 107 k.p.a., art. 67a § 1 pkt 1 o.p., art. 67 ust. 1 u.f.p., 
art. 52 ust. 15 u.f.z.o.)

.............................................................   ............................................................
 (oznaczenie organu podatkowego:  (miejscowość, data w układzie:
 Wójt* / Burmistrz* / Prezydent Miasta* )  rrrr-mm-dd)

Nr sprawy:  ..........................................
 (oznaczenie numeru sprawy zgodnie z JRWA)

DECYZJA

   ............................................................
 (oznaczenie adresata: 
 imię i nazwisko / przedstawiciel ustawowy)

   ............................................................
 (adres zamieszkania )

   ............................................................
 (adres poczty elektronicznej / adres e-mail)

  NIP / PESEL  ......................................
 (identyfikator podatkowy adresata)

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 67a § 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), 
art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 305) oraz art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) – w związku z wnioskiem z dnia 
.............................. r. –
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postanawiam

Wariant I:
– umorzyć zaległość podatkową za okres .............................. w opłacie za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w kwocie .............................. złotych.

Wariant II:
– odmówić umorzenia zaległości podatkowej za okres .............................. w opłacie za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego. w kwocie .............................. złotych.

Wariant III:
– umorzyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej w kwocie .............................. 
złotych.

Wariant IV:
– odmówić umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w kwocie 
.............................. złotych.

Wariant V:
– umorzyć opłatę prolongacyjną w kwocie .............................. złotych.

Wariant VI:
– odmówić umorzenia opłaty prolongacyjnej w kwocie .............................. złotych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z  2020 r. poz. 1325 ze zm.) – organ podatkowy, na wniosek podatnika, z za-
strzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub 
interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, 
odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę 
w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

W dniu .............................. r. zwrócono się do tut. organu o zastosowanie ulgi w spłacie 
zobowiązań podatkowych, a mianowicie:  umorzenie zaległości podatkowej w opłacie 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego* / umorzenie odsetek za zwłokę* / umo-
rzenie opłaty prolongacyjnej*.



Jako uzasadnienie wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
wskazano, co następuje:  .................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 (przedstawienie w sposób szczegółowy argumentów wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi 
 w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej* / umorzenia 
 odsetek za zwłokę* / umorzenia opłaty prolongacyjnej*)

Wariant I/III/V:
Analizując akta sprawy, dowody i wyjaśnienia stwierdzono, że zachodzą przesłanki 
do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zale-
głości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego* w kwocie 
.............................. złotych / umorzenia odsetek za zwłokę* w kwocie .............................. 
złotych / umorzenia opłaty prolongacyjnej* w kwocie .............................. złotych.

Za podjęciem przedmiotowej decyzji przemawiają następujące fakty i dowody: ............
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 (uzasadnienie faktyczne wydawanej decyzji; powołanie się na zgromadzone dowody, 
 wyjaśnienie przesłanek, jakimi kierował się organ, podejmując pozytywną decyzję)

Wariant II/IV/VI:
Analizując akta sprawy, dowody i wyjaśnienia stwierdzono, że w niniejszej sprawie 
nie zachodzą przesłanki do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
w postaci umorzenia zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego* w kwocie .............................. złotych / umorzenia odsetek za zwło-
kę* w kwocie .............................. złotych / umorzenia opłaty prolongacyjnej* w kwocie 
.............................. złotych.

Za podjęciem przedmiotowej decyzji przemawiają następujące fakty i dowody: ............
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
 (uzasadnienie faktyczne wydawanej decyzji; powołanie się na zgromadzone dowody, 
 wyjaśnienie przesłanek, jakimi kierował się organ, podejmując negatywną decyzję)

Mając na uwadze powyższe – postanowiono orzec, jak w osnowie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w .............................. – w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania 
– za pośrednictwem tut. organu podatkowego.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wnie-
sienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Otrzymują:* / Do wiadomości:*

1.  .........................................................

2.  ........................................................

 .....................................................................................
 (podpis organu lub osoby działającej z upoważnienia
 organu ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz
 stanowiska służbowego lub bezpieczny podpis elektroniczny
 weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

*Niepotrzebne skreślić.


