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WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ NA ŻĄDANIE WNIOSKODAWCY

Hasło
Wydawanie zaświadczeń na żądanie wnioskodawcy
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta w Jaśle
Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w pokoju nr 1 (parter), tel. 13 448 25 40.
Urząd jest czynny w:
- poniedziałek: 7.30 – 17.00,
- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
- piątek: 7.30 – 14.00.

Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie żądanego zaświadczenia - FO/IK/PIOL/01/01, FO/IK/PIOL/01/02,
FO/IK/PIOL/01/03 złożony u pracownika załatwiającego sprawę lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, (parter, pokój nr 19) lub za pośrednictwem platformy ePUAP
Urzędu Miasta w Jaśle.
2) Zgoda podatnika wyrażona na piśmie z jego podpisem, w przypadku zaświadczenia
o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:
a) jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich
funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek),
b) kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców
i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej
nieruchomości,
c) małżonka podatnika niepozostającego z nim we wspólności majątkowej, a także
rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności
majątkowej oraz innych osób wymienionych w art.111 Ordynacji podatkowej,
d) wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędącego akcjonariuszem.
3) Zgoda podatnika wyrażona na piśmie z jego podpisem, upoważniająca do odbioru
zaświadczenia przez inną osobę, ze wskazaniem tej osoby z imienia nazwiska, adresu
zamieszkania i dokumentu tożsamości.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Należy złożyć wniosek o wydanie żądanego zaświadczenia: o stanie majątkowym, o wielkości
użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
Po złożeniu kompletnego wniosku i przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie postępowania
wyjaśniającego organ podatkowy wydaje stosowne zaświadczenie.
W przypadku, jeśli wniosek zawiera braki, podatnik może zostać wezwany do jego uzupełnienia.
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni,
licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty
Należna opłata skarbowa wynosi:
1) od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 21 zł,
2) od pozostałych zaświadczeń 17 zł.
1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1) Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg
określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających
służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych
przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy
społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów
o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu
Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody
obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania
obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2097);
2) Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach
budownictwa mieszkaniowego;
3) Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych
przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz
innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie
administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
4) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5) Wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych
w pkt 1-4;

6) Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion)
lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7) Wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania
związane z czynną ochroną przyrody;
8) Wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz
z 2018 r. poz. 756), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych.
1. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej
sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
2. Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz
zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym
opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.
3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia,
jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia
lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo jeżeli
doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia
dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.
2. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy
konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych
zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu
i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Jednostki budżetowe;
3) Jednostki samorządu terytorialnego;
4) Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej
albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub
kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu
ubóstwa;
6) Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których
gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki
zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie
przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
1. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają: zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.
2. Zwolnione od opłaty skarbowej są również zaświadczenia, szczegółowo wykazane w kolumnie
Nr 4 „zwolnienia Część II. Wydawanie zaświadczenia” załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje istotne dla interesanta
Dodatkowe informacje można uzyskać pod niniejszymi numerami telefonów:

13 448 63 22 – w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (zaświadczenie o wielkości użytków
rolnych gospodarstwa rolnego, o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej) oraz w sprawie podatku od
nieruchomości od osób fizycznych (zaświadczenie o stanie majątkowym);
13 448 63 08 – w sprawie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości.
Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów
niezbędnych do wydania zaświadczenia. Zaświadczenia potwierdzają stan faktyczny lub prawny
istniejący w dniu ich wydania.
Kasa Urzędu
Znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, (parter),
nr tel. 13 448 63 09.
Kasa jest czynna w:
- poniedziałek: 7.40 - 16.45,
- wtorek – czwartek: 7.40 -15.00,
- piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca: 7.40 - 13.00.
Dane identyfikacyjne:
MIASTO JASŁO
38-200 Jasło, ul. Rynek 12
NIP: 685-10-00-345
REGON: 370440301
Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło
Nr rachunku bankowego: 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

