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OR

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB
STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna:
Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości, z podaniem przeznaczenia (komu zostanie przedłożone zaświadczenie i w
jakiej sprawie)
2. Numer Identyfikacji Podatkowej wnoszącego podanie.
3. Dowód osobisty (do wglądu).
4. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
a) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
- postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż
podatkowe zobowiązań wnioskodawcy
- postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
- postępowanie mające na celu ustalenie jego zaległości lub określenie ich wysokości
b) dotyczące:
- okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów
- podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została
rozłożona na raty
II. OPŁATY:
1. Opłata skarbowa wynosi 21 zł za zaświadczenie.
2. Opłatę skarbową uiszcza się w Kasie tut. Urzędu bądź na rachunek bankowy Urzędu.
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat, Referat Ogólno – Organizacyjny.
V. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,
który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia stronie.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
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