
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

FN 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Referat Finansowy i Podatków 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 218 93 66 wew. 181 fax. 32/ 218 90 71 

Numer procedury 
 

12 

Nazwa procedury 
Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji 

podatników podatków i opłat lokalnych 

 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów 
zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 
2018 poz. 562 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów 
zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 
2018 poz. 562 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty 

 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w 

ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 
2. Poświadczenie dokonania opłaty skarbowej 

 
WERSJA ELEKTRONICZNA: 
Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP - za pośrednictwem platformy ePUAP 

Opłaty 
17 zł - opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu lub na konto  
BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 

Termin załatwienia Do 7 dni 

Sposób załatwienia sprawy 
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w 
ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych. 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

 

Urząd Gminy Bojszowy 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
tel.32/ 218 93 66 wew. 181 
 
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30 – 14.00 
 
Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres:   
/UGBojszowy/SkrytkaESP 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenie-o-figurowaniu-niefigurowaniu-w-ewidencji-podatnikow-podatkow-i-oplat-lokalnych


Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje 
postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie 
za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. 

Dodatkowe informacje - 

 

 
    

 


