URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
tel.: 62 76 37 085, fax: 62 76 37 207
www.kozminek.pl

e-mail: gmina@kozminek.pl

Podatki i Opłaty: inspektor Agnieszka Pietrucha

KARTA USŁUGI
Nazwa usługi

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI.

W

PODATKACH

LUB

Wymagane
dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
Wniosek powinien zawierać dane Wnioskodawcy (imię nazwisko, adres
zamieszkania PESEL/NIP)
Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć
pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa)
Dowód zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli wydanie zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej)

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia -21 zł.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, wpisu lub kopii – 17 zł.
Zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.,
o opłacie skarbowej, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020, poz.
1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wydane zostaje postanowienie
o odmowie wydania zaświadczenia, na które przysługuje prawo wniesienia
zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za
pośrednictwem Burmistrza Gminy Koźminek.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Termin i sposób
załatwienia

Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie
zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do 7 dni od dnia
złożenia wniosku - art. 217§ 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Komórka
organizacyjna lub
stanowisko
załatwiające
sprawę

Referat finansowy.

Osoba właściwa do
załatwienia sprawy

Inspektor ds. księgowości podatkowej: Agnieszka Pietrucha

Numer pokoju

pokój nr 5

Numer telefonu

62 76 38 608

Informacje
dodatkowe

Opłatę skarbową uiszcza się bezpośrednio kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim
Gminy Koźminek (pok. Nr 21), w chwili składania wniosku lub przelewem na
konto Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840
Koźminek,

Nr konta: 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Koźminek
Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie
użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej.

