
WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

O FIGUROWANIU/NIEFIGUROWANIU
W DOKUMENTACH WYMIAROWYCH

PODATKU

FN 08

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
Inspektor – Bożena Prowadzisz, Inspektor – Grażyna Tłustowska
I piętro, pokój nr 11
tel. 012-387-14-10 wewn. 14 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:           9.00-18.00
                       wtorek-czwartek:     7.00-15.00
                       piątek:                    7.00-14.00

Podstawa prawna: Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Ordynacja  podatkowa  (t.j.  Dz.U.
z 2018 r. poz. 800 z późniejszymi zmianami) – art. 306a i 306b.

Wymagane 
dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1044 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi
17,- zł za wydanie zaświadczenia.
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu
Gminy  Kocmyrzów –  Luborzyca  B.  S.  Rzemiosła  w  Krakowie  Oddział
w Kocmyrzowie 
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Termin załatwienia
sprawy:

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się
do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie  ul.  Lea  10
za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w terminie 7 dni
od daty jego doręczenia stronie.

Uwagi: Na  żądanie  wnioskodawcy  zaświadczenie  jest  wydawane
na przedstawionym przez niego formularzu.

Załączniki: Zał. Nr 1 wniosku
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