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

Wydział Finansowy

Numer: 1

Wersja: 1

Data utworzenia

29.03.2010

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Miejsce złożenia dokumentów
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
PL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 1
55-100 TRZEBNICA
Sekretariat
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do
15.30, środa od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.
tel. 71 312-11-06, e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

2.Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Finansowy – pok. 62
tel. 71 388-81-62
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Miejski w Trzebnicy, Plac M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Finansowy – pok. 62

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek do Burmistrza Gminy Trzebnica o wydanie zaświadczenia – do pobrania na miejscu.
Wniosek do Burmistrza Gminy Trzebnica o wydanie zaświadczenia.
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

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.
Płatne:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, lub
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
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.Art 306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr
8, poz. 60 z późniejszymi zmianami); .
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 225, poz. 1635
z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi, informacje dodatkowe:

Zatwierdził:
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Rodzaj sprawy(kogo dotyczy):
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Dotyczy podatników.
Miejsce na notatki:

Zatwierdził:

29.03.2010

