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Wykonując polecenie zawarte w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 25/06 Dyrektora 

Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie funkcjonowania stron 

internetowych i BIP oraz wewnętrznego biuletynu informacyjnego – Naczelnik Drugiego Urzędu 

Skarbowego w Bielsku-Białej przekazuje żądane informacje za II półrocze 2015r.                        

w zakresie pkt II.4.i): 

 

A. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (wykazano wszystkie decyzje 

dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, również z tytułu podatku od spadków 

i darowizn): 

 

I. umorzenia: 

1. ilość wydanych decyzji pozytywnych: 29 sztuk (94.844,39 zł nal. główna,               

10.006,40 zł odsetki), 

2. ilość wydanych decyzji pozostałych: 15 sztuk, 

3. inny sposób załatwienia sprawy (np. w formie postanowienia): 7 sztuk, 

II. odroczenia: 

1. ilość wydanych decyzji pozytywnych: 0 

2. ilość wydanych decyzji pozostałych: 4 sztuki, 

3. inny sposób załatwienia sprawy (np. w formie postanowienia): 0, 

III. raty: 

1. ilość wydanych decyzji pozytywnych: 21 sztuk (173.825,85 zł nal. główna,                 

16.986,48 zł odsetki), 

2. ilość wydanych decyzji pozostałych: 13 sztuk, 

3. inny sposób załatwienia sprawy (np. w formie postanowienia): 4 sztuki. 

 

B. podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą (wykazano wszystkie 

decyzje dotyczące ulg w spłacie zobowiązań): 

 

I. umorzenia: 

1. ilość wydanych decyzji pozytywnych: 0, 

2. ilość wydanych decyzji pozostałych: 2 sztuki, 

3. inny sposób załatwienia sprawy (np. w formie postanowienia): 2 sztuki, 
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II. odroczenia: 

1. ilość wydanych decyzji pozytywnych: 1 sztuka (97.166,00 zł nal. główna), 

2. ilość wydanych decyzji pozostałych: 1 sztuka, 

3. inny sposób załatwienia sprawy (np. w formie postanowienia): 0, 

III. raty: 

1. ilość wydanych decyzji pozytywnych: 9 sztuk (80.034,20 zł nal. główna, 10.388,00 zł 

odsetki),  

2. ilość wydanych decyzji pozostałych: 11 sztuk, 

3. inny sposób załatwienia sprawy (np. w formie postanowienia): 19 sztuk, 
 
Inne: 

 decyzje w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek 

dochodowy od   osób fizycznych: 1 sztuka, 

 decyzje w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych: 5 sztuk, 

 wydane zaświadczenia o udzieleniu pomocy publicznej: 108 sztuk oraz 23 umorzone 

postępowanie wz. z wycofaniem wniosku.  

 

 

 

 

 

        Na oryginale podpis: 

       Zastępca Naczelnika 

       Drugiego Urzędu Skarbowego 

       w Bielsku-Białej 

       mgr Jerzy Krzemiński 
                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat w formie elektronicznej                                                                                                              

 

 
Sporządziła: Mariola Sobczyk, tel. 33 4998068. 


