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Karta informacyjna

Wnioski podatników w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie
stosowania przepisów prawa podatkowego
I

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U.2020 poz. 333 ze zm.)
• Ustawa z dnia 12 listopada 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.2019 r. poz. 1170
ze zm.)
• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 888 ze zm.)
• Ustawa z dnia 30 października 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325
ze zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój 6, tel.: 0 81 517 50 85 wew. 15

III

Wymagane wnioski
• Zapytanie o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego (podatek rolny, podatek leśny
i podatek od nieruchomości) wraz z wyczerpującym przedstawieniem stanu faktycznego oraz
własnym stanowiskiem w sprawie.

IV

Wymagane załączniki
• Brak

V

Dokumenty do wglądu
• Brak

VI

Termin załatwienia sprawy
• Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

VII Opłaty

•
•

40 zł – opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
Wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przeszłych podlega opłacie
od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

VIII Tryb odwołania

•

IX

Przysługuje zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie
za pośrednictwem Wójta Gminy Niedrzwica Duża w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi
• Brak
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