Usługa: Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy o figurowaniu w ewidencji
podatkowej (powierzchnia gospodarstwa rolnego)
Komórka organizacyjna

Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat (pok. 62,63,64)

Numer: 8

Wersja: 1

Data utworzenia

20.04.2017

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej (powierzchnia gospodarstwa rolnego)
należy złożyć w Sekretariacie (parter pokój 40) lub bezpośrednio w Referacie Podatków i Opłat (pok. 62,63,64) lub
przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek do Burmistrza Gminy Trzebnica o wydanie zaświadczenia – do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (parter)
i Referacie Podatków i Opłat (pok. 62,63,64).

Informacje o opłatach:
Zwolnienia od opłaty skarbowej określone w ustawie o opłacie skarbowej (Nie podlega opłacie skarbowej wydanie
zaświadczenia w sprawach: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę
zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami
o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na
podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym, nauki, szkolnictwa i oświaty
pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia).
Pozostałe zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17, 00 zł.
Opłaty skarbowej dokonuje się na konto bankowe Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591
0004 2001 0000 4431 0107 dopisek: "opłata skarbowa tytułem..."

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:
1.
2.

Art 306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 201
ze zmianami); .
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat, pok. nr 62,63,64 (I piętro)
tel. +48 71 388 81 62, 388 81 63

Zatwierdził:

