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WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB 
STWIERDZAJĄCYCH STAN ZALEGŁOŚCI 

 
KOGO DOTYCZY: 
 
Dotyczy podatników, którzy wnioskują do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o 
niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości w podatkach. 
 
CO NALEŻY ZROBIĆ: 
 
Stosowny wniosek ( podpisany ew. z pieczęcią, w zależności o rodzaju zaświadczenia) należy złożyć 
w formie:  

- pisemnej– w siedzibie urzędu w Sali Obsługi Podatnika lub za pośrednictwem poczty, 

- dokumentu elektronicznego – uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub 
profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego (dostępną na platformie ePUAP) – 
www.epuap.gov.pl  

 
 
GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 
Wzory druków są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Skarbowego w Piasecznie – Sala Obsługi 
Podatnika lub na stronie internetowej Urzędu: http://www.is.waw.pl/Index.htm?office=16 
 
WYMAGANE OPŁATY: 
  
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21,00 zł.  
Opłatę skarbową można wnieść przelewem, bądź w kasie – tj. w punkcie mieszczącym się w siedzibie 
tutejszego Urzędu lub rachunek bankowy  

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
          nr 56 1060 0076 0000 3310 0018 5078. 
 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.  
 
Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w 
sprawach określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, m.in.: 
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia 
zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach dla żołnierzy niezawodowych i 
poborowych oraz ich rodzin, uprawnień dla osób niepełnosprawnych i kombatantów, świadczeń 
socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia. 
 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 
Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (tel. 22 726 67 084) 
 
SPOSÓB I FORMA ZAŁATWIENIA: 
 
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie wg stanu na dzień jego wydania. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego rozpatruje wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dni 
jego złożenia.  
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub 
zaświadczenia o treści żądanej w podaniu, bądź postanowienie o pozostawieniu podania bez 
rozpatrzenia, jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. 

 
 

KARTA INFORMACYJNA K-034/1 

Urząd Skarbowy w Piasecznie 
ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno 

www.is.waw.pl/USPiaseczno e-mail: us1418@mz.mofnet.gov.pl 
Tel.: 22 726 67 00 

fax.: 22 756-68-54 

Data wydania 
22.06.2015 
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Wydanie zaświadczenia następuje na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ 
podatkowy ewidencji, rejestrów i innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.  
Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie 
postępowanie wyjaśniające. 
W przypadku nieposiadania przez organ podatkowy żądanych danych bądź w przypadku stwierdzenia 
we wniosku braków formalnych lub gdy nie dokonano zapłaty opłaty skarbowej organ podatkowy 
odpowiednio wzywa wnioskodawców do złożenia wyjaśnień, usunięcia braków w podaniu lub do 
zapłaty opłaty skarbowej w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania oraz poucza, że 
niewypełnienie warunków wynikających z przepisów prawa może spowodować pozostawienie wniosku 
bez rozpatrzenia.  
 
Zaświadczenie może odebrać tylko wnioskodawca posiadający aktualny dokument potwierdzający 
jego tożsamość lub osoba pisemnie umocowana przez wnioskodawcę do odbioru zaświadczenia.  
 
Uwaga! 
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 złotych złożoną na ww. konto. Opłatę 
należy złożyć wraz z pełnomocnictwem. 
Osoby blisko spokrewnione oraz małżonkowie są zwolnieni z opłaty skarbowej z tytułu 
pełnomocnictwa. 
 
Na prośbę wnioskodawcy zaświadczenie może być przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku. 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., 
poz. 613 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2012r. poz. 1282  z późn. 
zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. -  w sprawie opłaty skarbowej 
(Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330) 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. -  w sprawie zaświadczeń 
wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1726) 

 
 


