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Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku rolnym, leśnym, od

nieruchomości oraz środków transportowych

 
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budżetu i Finansów

Pokój nr 16,    tel. 0 25 757 91 96, e-mail: podatki@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

                                         poniedziałek            730 – 1700

                                         wtorek – piątek       730 – 1530

                                         czwartek                  dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Danuta Odrobińska – Inspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewelina Bankiewicz – Inspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę

Wymagane dokumenty:

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Załączniki:

- oświadczenie o stanie majątkowym podatnika,

- oświadczenie,

- zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających

  we wspólnym gospodarstwie domowym,
- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej lub

  innej,

- udokumentowanie ponoszonych wydatków należy przedłożyć do wglądu rachunki,

   np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia, itp.

Formularz do pobrania:

- wniosek o umorzenie ospby fizyczne, osoby prawne

- oświadczenie majątkowe
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- oświadczenie majątkowe

- oświadczenie

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2

miesięcy

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy

Jakubów w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Art. 67a § 1pkt 3 oraz art.139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  ( Dz.U. z 2012r.

poz. 749) 

Informacje dodatkowe

Brak

Sporządził:

Ewelina Bankiewicz

Sprawdził: Kierownik Referatu

Jolanta Wąsowska

Zatwierdził: Wójt

Hanna Wocial
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