KARTA INFORMACYJNA NR FN-10

URZĄD GMINY KLUCZEWSKO
Adres:

tel.:

ul. Spółdzielcza 12, 29-120 KLUCZEWSKO
+48 (44) 781-42-46; (44) 781-42-44/ fax: (44) 781-42-24
www.kluczewsko.pl
ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wydanie: 1
Data wydania:

06.03.2014

Strona: 1/2

NAZWA USŁUGI

Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego
PODSTAWA PRAWNA
Art. 240 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749
z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wznowienie postępowania (W-Fn-10)
2. Załączniki: dokumenty na których opiera swoje żądanie.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 1 lub w
Referacie Planowania i Finansów pok.15 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.kluczewsko.pl w zakładce: Załatwianie spraw oraz www.kluczewsko.pl w zakładce, Jak
załatwić sprawę

OPŁATY
- Bez opłat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,
Biuro Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Planowania i Finansów, Pok. 15, Tel. (44) 781-42-46 wew. 13
pracownik: Imię Nazwisko, Anna Walasek
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia Wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za
pośrednictwem Wójta Gminy Kluczewsko, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UWAGI
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie m. in., jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się
fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu
stosownie do art.130-132 Ordynacji podatkowej,
4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu
wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie
uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,
7) decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

Data utworzenia: 06.03.2014r.
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014r.
Data zatwierdzenia: 10.03.2014r.

Opracowała:
Katarzyna Białecka

Sprawdził CERTES

Zatwierdził Wójt Gminy
Rafał Pałka

