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WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZENIU STANU ZALEGŁOŚCI
Miejsce załatwienia
sprawy

Referat Finansów,
Stanowisko ds. podatków i opłat
Tel.: 12 284 98 19

Wymagane
dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Załączniki:
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21,00 zł
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007 0
250 0000 0521 0001

Opłaty

Podstawa prawna

Art. 306a-306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2012r., poz. 749 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.
1282 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).

Termin realizacji

Niezwłocznie, nie później niż do 7 dni

Tryb odwoławczy

Do SKO w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Drwinia, w terminie 7 d
ni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Informacje dodatkowe

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o
zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1.
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa, osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny
w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać
zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego,
wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych
danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Organ podatkowy wydaje, na wniosek osoby ubiegającej się, zaświadczenia o
niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości podatkowych.
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opracował: Halina Czesak

Sprawdził: Jan Chojka

Zatwierdził: Jan Pająk

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.
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