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Spis treści 

 

I. Wzory z zakresu postępowania podatkowego 

1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

2. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

3. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej 

4. Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej 

5. Deklaracja na podatek leśny 

6. Deklaracja na podatek od nieruchomości 

7. Deklaracja na podatek rolny 

8. Deklaracja na podatek od środków transportowych 

9. Informacja w sprawach podatku leśnego  

10. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

11. Informacja w sprawach podatku rolnego 

12. Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego 

13. Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego 

14. Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być 

przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach 

majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego 

15. Pełnomocnictwo do doręczeń 

16. Pełnomocnictwo ogólne 

17. Pełnomocnictwo szczególne 
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18. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

19. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej 

20. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika 

21. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy 

22. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 

23. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 

24. Dane o nieruchomościach leśnych 

25. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 

26. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 

27. Dane o nieruchomościach rolnych 

28. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym 

29. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

30. Postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez 

rozpatrzenia 

31. Zmiana interpretacji indywidualnej przepisów prawa 

32. Postanowienie o uchyleniu/stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej 

33. Decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości 

34. Decyzja w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości 

35. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych 

36. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań 

podatkowych 

37. Zawiadomienie w sprawie bezskuteczności złożenia korekty deklaracji 

38. Wezwanie do złożenia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości 
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39. Decyzja o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców 

40. Postanowienie o ukaraniu karą porządkową 

41. Decyzja w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości, wydanej z 

pominięciem postanowienia 

42. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania 

43. Decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania (uchylenie decyzji dotychczasowej) 

 

II. Wzory dotycząc postępowania  w trybie KPA 

 

1. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 

2. Postanowienie o stwierdzeniu bezczynności czy przewlekłości postępowania 

3. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego połączone ze wskazaniem stronie 

niespełnionych przesłanek warunkujących wydanie decyzji zgodnie z jej żądaniem (art. 10 

w zw. z art. 79a KPA) 

4. Zawiadomienie organu administracji publicznej o możliwości przeprowadzenia mediacji i 

wyrażenie na nią zgody 

5. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji 

6. Postanowienie o zakończeniu mediacji 

7. Zawiadomienie (obwieszczenie) stron o decyzji/innych czynnościach podejmowanych w 

postępowaniu administracyjnym 

8. Pouczenie w decyzji wydanej w I instancji w przypadku, gdy przysługuje od niej 

fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

9. Pouczenie w decyzji o prawie do zrzeczenia się odwołania i jego skutkach 

10. Decyzja o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 
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11. Wezwanie do uzupełniania braków formalnych pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania 

12. Upoważnienie dla pracownika organu prowadzącego postępowanie administracyjne do 

poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów przedłożonych przez strony 

 


