
                        URZĄD MIEJSKI BRZESKO

ZAŚWIADCZENIE  
O  FIGUROWANIU  LUB  NIEFIGUROWANIU 

W  REJESTRACH  PODATKOWYCH  GMINY  BRZESKO 

Miejsce załatwiania sprawy 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - I piętro, pok. 122. 

Godziny pracy
poniedziałek – piątek   7.30 – 15.30.         Telefon ( 0-14) 68 63 100 wew. 131.

Podstawa prawna  
art. 306a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 
2005r Nr 8 poz. 60 z p.zm ) 

Wymagane dokumenty 
Wypełniony wniosek – załącznik nr 1. 

Opłaty   
Opłata skarbowa od zaświadczenia wymagana jest z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie 
i wynosi 17,00 zł. 
Zapłaty  opłaty  skarbowej  należy  dokonać  na  rachunek budżetu  gminy prowadzony przez 
Krakowski  Bank  Spółdzielczy  O/Szczurowa  nr  72  85910007  0100  0902  1786  0004.  Do 
wniosku należy przedłożyć potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 225, poz. 1635/ 
nie  podlega   opłacie  skarbowej  wydanie  zaświadczenia  niezbędnego  do  uzasadnienia 
wniosków min. w sprawach: 

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych
- świadczeń socjalnych oraz załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej 
- uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych 

uprawnieniach dla kombatantów
- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
- płatności bezpośrednich dla producentów rolnych 
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Ponadto zwalnia się od opłaty skarbowej osoby fizyczne, które składając wniosek o wydanie 
zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z 
powodu ubóstwa.  

Procedury postępowania - uwagi 
Na  podstawie  złożonego  wniosku,  w  oparciu  o  posiadaną  dokumentacją  podatkową 
wydawane są zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny lub prawny istniejący na dzień 
złożenia wniosku.   
Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 
Tryb odwoławczy
Odmowa  wydania  zaświadczenia  lub  zaświadczenia  o  żądanej  treści  następuje  w  drodze 
postanowienia,  na  które  służy  zażalenie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w 
Tarnowie,  składane w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem 
Burmistrza Brzeska. 
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