Bukowina Tatrzańska, dnia …………………….
……………………………………………..…
(imię i nazwisko / Nazwa)

..........................................................................
..........................................................................
(adres)

tel. ..................................................................
Dotyczy nr ewidencyjnego* …………………………….
Położenie nieruchomości* …..………………………........

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

WNIOSEK O ZWROT / ZARACHOWANIE* NADPŁATY
Zwracam się z prośbą o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego*
UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………...………………………..
.…………………………………………………………………...…..……………………………………………………
W związku z powstałą nadpłatą z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego* w kwocie ………………………..
proszę o*:
zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,

zwrot na wskazany rachunek bankowy:

Imię i nazwisko właściciela rachunku

inne.

……………………………..…………………………….
Podpis
* właściwe zaznaczyć
1) Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 62 § 1, art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019 poz. 900 t.j. z późn. zm.) Nadpłaty wraz z
ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych
w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik
złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

Bukowina Tatrzańska 25.05.2018r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

Administratorem Pana/i Danych jest:

Andrzej Skupień
iod@ugbukowinatatrzanska.pl
18 20 00870

Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest:

Informacja o przekazywaniu danych do innych
podmiotów:

Okres przechowywania danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pani/Pana dane:

Oświadczam, że zapoznałem się:

1.
2.
3.

Naliczanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o niezaleganiu
Wydawanie zaświadczeń do KRUS-u zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych wynika z realizacji
obowiązku prawnego wynikającego z ustaw:
Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.
U. z 2019r. poz.1170ze zm. ), z ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1256ze zm. ) ustawa z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U 2019, poz. 888 ze zm.) oraz z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900. ze zm.) i
z ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2. ze zm.) z ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2016r. poz.599z
późn.zm)
Pana/Pani dane są/nie są/ mogą być* przekazywane innym podmiotom
wymienionym w art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa/tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz.900 z późn zm./
Pani/Pana dane będą przechowywane przez (B-5 zaświadczenia), B-10 lat
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach i przepisami wykonawczymi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

wymogiem ustawy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1170ze zm. ), z ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1256ze zm. ) ustawa z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U 2019, poz. 888 ze zm.) oraz
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900. ze zm.) i z ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2. ze zm.) z ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z
2016r. poz.599z późn.zm)
Podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji

