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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacja
indywidualna) zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo
zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu
faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu
faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem
toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie
została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
Opłata skarbowa w kwocie 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro Obsługi Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 (poniedziałek
w godzinach 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30)
lub
Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych pok. 1 ul. Kwidzyńska 4 , 82-550 Prabuty (poniedziałek
w godzinach 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30)
lub
Przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
6. OSOBY DO KONTAKTU
Krzysztof Niziałek – Zespół ds. podatków i opłat lokalnych tel. 55 262-41-65
adres email: podatki@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
8. TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesiona w terminie 30 dni
od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
Adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
AL. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
9. PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
10. UWAGI
Imię i Nazwisko, stanowisko
Jolanta Smoter Inspektor ds. wymiaru podatków
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