KARTA USŁUG NR: F/04
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

NAZWA USŁUGI
IEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

> DECYZJE W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY,
ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI PODATKÓW: OD
NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
>Referat Finansowy-podatki
pok. Nr2 Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, ul.Stary Rynek
1 tel.(091) 38 23 961 fax: (091) 38 25 028, e-mail: kamienpomorski@um. pl
godz.pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

2005r.
Nr.143, poz.1199 )
>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz.U.z 2002r. Nr.9, poz.84 z późn.zm.)
> Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U.z
1993r. Nr.94, poz.431, Dz.U. z 2003r Nr.110, poz.1039 i Dz.U.
Nr.162, poz.1568.
> Ustawa z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym
( Dz.U.z 2002r. Nr.200, poz.1682 z późn.zm.)
>Uchwała Nr.XXII/216/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od
nieruchomości
> Uchwała Nr.XXII/218/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta...
> Uchwała Nr.XXII/219/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku leśnego
>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.z

PODSTAWA PRAWNA

SPOSÓB ZAŁATWIENIA
SPRAWY

YMAGANE
DOKUMENTY

OPŁATY

TERMIN ZAŁATWIENIA
SPRAWY
TRYB ODWOŁAWCZY

> Decyzja
> Wniosek o przyznanie ulgi
1.Dokumenty określające sytuację materialną podatnika ( np.odcinek renty,
emerytury,zaświadczenie o zarobkach ) oraz inne dokumenty
przedstawiajace dochody oraz wydatki podatnika
2.Organ podatkowy przeprowadza postępowanie podatkowe-spisuje z
podatnikiem protokół ostanie majątkowym ( w przypadku wniosku o
umorzenie podatku lub zaległości podatkowych ).
> Opłata skarbowa do wniosku:
- o umorzenie – zwolniona
- rozłożenie podatku na raty i odroczenia powyżej 6-mcy – 5 zł.
Załącznik – 0,50 zł.
– Opłatę wnosi się w znakach opłaty skarbowej
– Znaki opłaty skarbowej są do nabycia w kasie UM pok.1
W przypadku wniesienia odwołania od decyzji , należy uiścić opłatę
skarbową w kwocie 5,00 zł. od wnisku oraz po 0,50 zł. od każdego
załącznika, w formie znaków opłaty skarbowej.
> w ciągu 1 miesiąca
> w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

> Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego
Kolegium Odwoławaczego w Szczecinie , za pośrednictwem

Burmistrza Miasta i Gminy Kamień Pomorski, w terminie 14
dni od daty doręczenia.

RMACJE DODATKOWE

Sporządził
Ostatnia aktualizacja

> Nie zgłoszenie się na wezwanie organu podatkowego , oraz nie
dostarczenie wymaganych dokumentów spowoduje wydanie decyzji na
podstawie informacji którymi dysponuje organ podatkowy lub też
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
> Renata

Ciesielska

> 16 listopada 2005roku.

