KARTA USŁUGI
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych

RF.0143.15.2015
Wersja Nr 1

lub stwierdzających stan zaległości wobec Gminy Dopiewo
Data zatwierdzenia:
30.10.2015

Urząd Gminy
Dopiewo

Komórka
organizacyjna:
I. WYMAGANE DOKUMENTY

•

Referat Finansowy i Budżetu

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z dołączonym dowodem wpłaty należnej kwoty
tytułem opłaty skarbowej lub oświadczeniem o zwolnieniu z zapłaty opłaty skarbowej w
przypadkach przewidzianych przepisami ustaw.

•

Formularz wniosku dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie BIP Gminy Dopiewo.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Dopiewo:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pokój nr 5 (parter)
Urząd czynny: pon. 09.00-17.00, wt.-pt. 07.30-15.30
Tel. 61 8148-331
Fax. 61 8 148 092
III. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi:
•

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21 zł

(od

każdego egzemplarza),
•

Za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł (nie podlegają opłacie skarbowej dokumenty
stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis, kopia wymienione w art. 2 ust. 1 i
art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:
Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

Poznański Bank Spółdzielczy, Oddział w Dopiewie
numer konta
22 9043 1012 3012 0025 9105 0001

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia w sprawach:
•

alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

•

ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,

•

świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy
społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

•

wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu
Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

•

powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody
obywatelom polski na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

•

zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

•

nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

•

nabycia obywatelstwa polskiego,

•

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w
sprawach ochrony czasowej,

•

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej,

•

budownictwa mieszkalnego,

•

płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

•

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku – wydaje się
zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

•

Zaświadczenie doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

•

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o
nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

•

Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od
daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo.

VI. PODSTAWA PRAWNA

•

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze
zmianami);

•

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze
zmianami);

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych
przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).

VII. INFORMACJE DODATKOWE / UZUPEŁNIAJĄCE

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny lub prawny istniejący
w dniu jego wydania. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się
o zaświadczenie.

- Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, tel. 61 8148-331, fax. 61 8148-092 -
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