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ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB 
STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI 

 
 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Finansowo- Budżetowy 
Małgorzata Kiwic- podinspektor ds. księgowości podatkowej 
Pokój nr 5, tel. (34)-3575-100- wew . 24 
Godziny pracy: poniedziałek –piątek 7.30- 15.30  
 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek skierowany do Urzędu zawierający NIP lub PESEL oraz data urodzenia 

      

Opłaty: 

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia 
Opłata skarbowa w kwocie 21,00zł  od każdego egzemplarza 
Opłatę skarbową należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto  
BS Leśnica O/Dobrodzień   nr 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni 
 
 

Tryb 
odwoławczy: 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 
 
 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j.  Dz.U. z  8 kwietnia 2015r.poz.613 z późn 
zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych 
    przez organy podatkowe (Dz. U. 293 poz. 1726 z późn .zm.)  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006r Nr 225 poz.1635 ze zm.)  
 

Informacje 
dodatkowe: 

Jeżeli zapłata zaległości podatkowej została odroczona lub rozłożona na raty , uznaje się że podatnik do 
dnia upływu terminów ustalonych w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty nie posiada zaległości 
podatkowych. Organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych na dzień wydania zaświadczenia 
 

Formularze 

wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Urzędu lub w Referacie Finansowo-Budżetowym, 
pokój nr 5. 

 
Opracowała: Małgorzata Kiwic - podinspektor , dnia: 20.07.2006r 
Aktualizowała: Małgorzata Kiwic - podinspektor , dnia: 21.12.2015r 

Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data: 21.12.10 
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