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Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
I Podstawa prawna

• Art. 306 a, 306 b, 306 c, 306 d, 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie  Ministra  Finansów z  dnia  22  sierpnia  2005 r.  w sprawie 
zaświadczeń  wydawanych  przez  organy  podatkowe  (Dz.  U.  z  2005  r.  
Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.)

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

• Referat Oświaty i Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów
Pokój Nr 4

e-mail: boi@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

• Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  o  wysokości  zaległości  podatkowych 
podatnika

IV Wymagane załączniki

• Dowód opłaty skarbowej.
• Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia, jeżeli zaświadczenie nie będzie 

odbierane przez wnioskodawcę.
• Zgoda  podatnika  na  wydanie  zaświadczenia  wyrażona  na  piśmie,  z  jego 

podpisem urzędowo lub notarialnie  poświadczonym (jeżeli  wnioskodawcą 
jest podmiot wymieniony w art. 306 h § 1 Ordynacji podatkowej).

• Oświadczenie  małżonka  podatnika  o  pozostawaniu  z  podatnikiem  we 
wspólności  majątkowej  (jeżeli  wnioskodawcą  jest  małżonek  podatnika 
pozostający z nim we wspólności majątkowej). Zgoda podatnika na wydanie 
zaświadczenia nie jest wymagana.

V Dokumenty do wglądu

• Brak
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VI Termin załatwienia sprawy

• Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni. 
• W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot wymieniony w art. 306 h § 1 

Ordynacji podatkowej, termin do wydania zaświadczenia oblicza się od dnia 
złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego zgodę.

VII Opłaty

• 21,00 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
-   Opłata w Kasie Urzędu Gminy Krasnystaw lub na rachunek bankowy w BS 

Krasnystaw na numer : 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002
• Wyłączenia i zwolnienia z opłaty skarbowej określone zostały w ustawie  

z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, 
poz. 1635 z późn. zm.)

VIII Tryb odwołania

Zażalenie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  za 
pośrednictwem  organu,  który  wydał  postanowienie  o  odmowie  wydania 
zaświadczenia.  
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. 

IX Uwagi

• We  wniosku  o  wydanie  zaświadczenia  należy  podać  NIP,  PESEL 
wnioskodawcy i podatnika oraz należy wskazać, gdzie zaświadczenie będzie 
składane i w jakim celu.

• Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez 
osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy 
zażalenie.

Opracował

Ewelina Janowczyk

Sprawdził

Tomasz Barczuk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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