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Zaświadczenia o dochodowości
Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy:
Wydaje się zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie
Formularze podań o wydanie zaświadczenia odebrać można w Urzędzie Gminy Żelazków
w pokoju nr 5 lub pobrać tutaj.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości – 17 zł.od zaświadczenia.
jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów, stanowisko ds. obsługi interesantów, pokój nr 5
Marzanna Bednarska, tel. 62 75-21-861.
Tryb odwoławczy:
Nie występuje

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 ze zmianami)
ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.(Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Dodatkowe informacje:
I. Nie podlegają opłaciej skarbowej:
1) podania i załączniki do podań, zaświadczenia, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w
sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych
dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym
wojsku,
d) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
e) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
f) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,
g) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
2) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć
podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;
3) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.
II. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań:
1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
2) składane w toku postępowania dowodowego,
3) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo
ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,
4) w sprawach mieszkaniowych,
5) w sprawach odszkodowań.
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III. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez
urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.
IV. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania ,załączniki do podań i zaświadczenia:
1) składane w interesie publicznym,
2) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
3) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych,
rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności
gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie,
4) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę.
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