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Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku, ustalenie
dochodu gospodarstwa rolnego oraz wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
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:
Jolanta Jaglińska

- Inspektor ds. księgowości podatkowej

Ewelina Bankiewicz - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
Danuta Odrobińska - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze wskazaniem instytucji, w której przedłożone zostanie zaświadczenie
oraz określenie, w jakim celu ubiegamy się o wydanie zaświadczenie w celu ustalenia obowiązku
podlegania bądź nie podlegania opłacie skarbowej.
Formularz do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia podlegające opłacie wynosi 17,00 zł.
Opłatę dokonuje się na konto bankowe nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010 z adnotacją dotyczącą

zaświadczenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć
potwierdzenie dokumentu przelewu.
Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż do 7 dni
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 7 dni licząc od dnia
otrzymania postanowienia.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. –ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2012r. poz. 749)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz 1635 ze zm.)
Informacje dodatkowe
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w następujących sprawach: alimentacyjnych,
opieki, kurateli, zatrudnienia, świadczeń socjalnych , wynagrodzeń za pracę, nauki, ubezpieczenia
społecznego.
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