Dostępność
pracownik
(imię i nazwisko)

Nazwa

Podstawa prawna

Forma sporządzenia

Komórka
merytoryczna

Rejestr zaświadczeń

§ 9 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29
grudnia 2015 r. w sprawie
zaświadczeń wydawanych
przez organy podatkowe
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2355)

papierowo

Wydział Podatków

Sprawozdanie RBN

zalecenia wewnętrzne

papierowa,
elektroniczna

Wydział Podatków

Rb-27S Sprawozdanie z
wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego
Sprawozdanie o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach
świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych

zalecenia wewnętrzne

papierowa,
elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak, Mariola
Kwiatkowska

Ustawa z dnia 30.04.2004r.
o postępowaniu w
sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z
2004r., Nr 123, poz. 1291 ze
zm.) i stosowne
rozporządzenia

papierowa,
elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak, Mariola
Kwiatkowska

roczne (w terminie 60
dni od zakończenia
roku)

Okresowe sprawozdanie
Ustawa z dnia 10.03.2006r.
rzeczowo-finansowe z realizacji
o zwrocie podatku
wypłat zwrotu producentom
akcyzowego zawartego w
rolnym podatku akcyzowego
cenie oleju napędowego
zawartego w enie oleju
wykorzystywanego do
napędowego
produkcji rolnej (Dz.U. z
wykorzystywanego do
2015r. Poz. 1340) i
produkcji rolnej
stosowne rozporządzenia

papierowa

Wydział Podatków

NIE

Ewelina Rafał

2 razy w roku (do
31.05.; do 30.11.)

liczba wniosków;
powierzchnia użytków
rolnych; ilość litrów oeju
napędowergo; wartość
limitu zwrotu; wartości
zwrotu dla rolników;

Roczne sprawozdanie rzeczowo- Ustawa z dnia 10.03.2006r.
finansowe z realizacji wypłat
o zwrocie podatku
zwrotu producentom rolnym
akcyzowego zawartego w
podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz.U. z
produkcji rolnej
2015r. Poz. 1340) i
stosowne rozporządzenia

papierowa

Wydział Podatków

NIE

Ewelina Rafał

rocznie (do 30.11.)

liczba wniosków;
powierzchnia użytków
rolnych; ilość litrów oeju
napędowergo; wartość
limitu zwrotu; wartości
zwrotu dla rolników;

BIP
REJESTRY
NIE

Elżnieta Cieślak, Ewelina
Rafał, Mariola
Kwiatkowska

SPRAWOZDANIA
NIE
Elżbieta Cieślak, Mariola
Kwiatkowska

Termin sporządzenia

Termin aktualizacji

Zakres danych

na bieżąco

na bieżąco

numer ewidencyjny
zaświadczenia; nazwa
podmiotu; adres; treść
wniosku; data wydania
zaświadczenia; treść
zaświadczenia;
informacja o sposobie
załatwienia wniosku;

kwartalnie (do 08.04.;
do 08.07.; do 08.10.;
do 08.01.)
kwartalnie (do 08.04.;
do 08.07.; do 08.10.;
do 08.01.)

należności; zaległości;
nadpłaty; wpłaty;
należności; zaległości;
nadpłaty; wpłaty;
umorzenia i inne ulgi;
skutki zwolnień;
zaległości
przedsiębiorców

UWAGI

Okresowe rozliczenie dotacji Ustawa z dnia 10.03.2006r.
celowej z realizacji wypłat
o zwrocie podatku
producentiom rolnym zwrotu akcyzowego zawartego w
podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz.U. z
produkcji rolnej zawartego w
2015r. Poz. 1340) i
enie oleju napędowego
stosowne rozporządzenia
wykorzystywanego do
produkcji rolnej

papierowa

Wydział Podatków

NIE

Ewelina Rafał

2 razy w roku (do
31.05.; do 30.11.)

kwota zwrotu podatku
akcyzowego; kwota
dotacji celowej
wykazana we wnioskach
złożonych do wojewody;
kwota dotacji celowej
otrzymana od wojewody
na pokrycie kosztów
postępowania; koszty
faktycznie poniesione
przez gminę na
postępowanie; kwota
nadpłaty albo
niedopłaty;

Roczne rozliczenie dotacji
Ustawa z dnia 10.03.2006r.
celowej z realizacji wypłat
o zwrocie podatku
producentiom rolnym zwrotu akcyzowego zawartego w
podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz.U. z
produkcji rolnej zawartego w
2015r. Poz. 1340) i
enie oleju napędowego
stosowne rozporządzenia
wykorzystywanego do
produkcji rolnej

papierowa

Wydział Podatków

NIE

Ewelina Rafał

rocznie (do 30.11.)

kwota zwrotu podatku
akcyzowego; kwota
dotacji celowej
wykazana we wnioskach
złożonych do wojewody;
kwota dotacji celowej
otrzymana od wojewody
na pokrycie kosztów
postępowania; koszty
faktycznie poniesione
przez gminę na
postępowanie; kwota
nadpłaty albo
niedopłaty;

Informacja o nieudzieleniu
Ustawa z dnia 30.04.2004r.
pomocy de minimis w
o postępowaniu w
rolnictwie lub rybołówstwie, w
sprawach dotyczących
danym okresie
pomocy publicznej (Dz.U. z
sprawozdawczym
2004r., Nr 123, poz. 1291 ze
zm.) i stosowne
rozporządzenia

elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak

co miesiąc (do 20-go
każdego miesiąca)

informacja o
nieudzieleniu pomocy

Ustawa z dnia 30.04.2004r.
o postępowaniu w
sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z
2004r., Nr 123, poz. 1291 ze
zm.) i stosowne
rozporządzenia

elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak

roczne (w terminie 90
dni od zakończenia
roku)

nazwa podmiotu; adres;
podstawa udzielenia
pomocy, wartość
pomocy

Informacja o nieudzieleniu
Ustawa z dnia 30.04.2004r.
pomocy de minimis w
o postępowaniu w
rolnictwie lub rybołówstwie, w
sprawach dotyczących
danym okresie
pomocy publicznej (Dz.U. z
sprawozdawczym
2004r., Nr 123, poz. 1291 ze
zm.) i stosowne
rozporządzenia

elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak

roczne (w terminie 90
dni od zakończenia
roku)

informacja o
nieudzieleniu pomocy

Sprawozdanie o udzielonej
pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie

Sprawozdanie o udzielonej
pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie

Ustawa z dnia 30.04.2004r.
o postępowaniu w
sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z
2004r., Nr 123, poz. 1291 ze
zm.) i stosowne
rozporządzenia

elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak

roczne (w terminie 90
dni od zakończenia
roku)

nazwa podmiotu; adres;
podstawa udzielenia
pomocy; wartość
pomocy

Sprawozdanie o udzieleniu
pomocy de minimis (SHRIMP)

Ustawa z dnia 30.04.2004r.
o postępowaniu w
sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z
2004r., Nr 123, poz. 1291 ze
zm.) i stosowne
rozporządzenia

elektroniczna

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak

7 dni od dnia
udzielenia pomocy

nazwa podmiotu; adres;
podstawa udzielenia
pomocy; wartość
pomocy

papierowa

Wydział Podatków

NIE

Elżbieta Cieślak

2 razy w roku (do
31.07.; do 25.03.)

wartość utraconych
dochodów zakładów
pracy chronionej

Zestawienie w sprawie
Ustawa z dnia 27.08.1997r.
utraconych dochodów
O rehabilitacji zawodowej i
zakładów pracy chronionej plus
społecznej oraz
wniosek do PFRON
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 776 e zm.) i
stosowne rozporządzenia

