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Sprawa 

Wydawanie zaświadczeń: 

- ZAS-W o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 

- ZAS-P o wysokości zaległości podatkowych podatnika 

- ZAS-S o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy  

- ZAS-Z o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 

- inne 

 

Podstawa Prawna 

Art. 306a-306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 

późn. Zm.) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia  2011 r. w sprawie 

zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011, Nr 293, poz. 

1726.) 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 4 

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Finansów i Budżetu  

Stanowisko ds. wymiaru podatków 

Stanowisko ds. windykacji należności  

Tel.: 664 012 093lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. podatnik- wystarczy sam wniosek (wzór w pliku do pobrania lub dostępny w 

Urzędzie Gminy, pok. nr 4. 

Dodatkowo: 

2. pełnomocnik- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, 

3. osoba, która uprawdopodobni że może być spadkobiercą-dokument, który 

może to poświadczyć, 

4. nabywca( np. nieruchomości)- zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego 

podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, 

5. jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej 

funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów ( pożyczek)-pisemną 

zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, 

6. kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą, oraz dzierżawca i 

użytkownik nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub 

użytkowanej nieruchomości-pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem 

urzędowo lub notarialnie poświadczonym, 

7. małżonek podatnika lub rozwiedziony-w zakresie zaległości powstałych w 

czasie trwania wspólności majątkowej- pisemną zgodę podatnika, z jego 

podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Zgoda ta nie jest 

wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek 

podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek składa 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury, 

8. wspólnik spółki cywilnej, jawnej , partnerskiej oraz komplementariusz spółki 

komandytowej albo komandytowo- akcyjnej, nie będący akcjonariuszem- 

pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie 

poświadczonym. 

Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub 

stwierdzającego stan zaległości związanych z działalnością gospodarczą, stanowi 

zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla 

celów tej działalności. 

 

Opłaty 

 Opłata skarbowa: 

1) od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub 
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stwierdzającego stan zaległości - 21 zł,  

3) od wydania pozostałych zaświadczeń - 17 zł od każdego zaświadczenia. 

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł 

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od 

opłaty skarbowej). 

   Opłacie nie podlegają czynności wymienione w Ustawie z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. Zm.) 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 7 dni od dnia złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.   

Uwagi 

Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne 

dane będące w posiadaniu Wydziału Podatków i Opłat. 

Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedstawionym przez 

niego formularzu. 

Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia 

osobiście lub za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu 

konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy 

przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu 

dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy 

po pobraniu opłaty konsularnej. 

Dokumenty do pobrania 
 

Zał. - Wzór wniosku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:        Zatwierdził: 

 ………………………. 

   Podpis 

 

Data: ……………………….     Data: …………………………….. 


