_____________,__.__.____
nazwa miejscowości

dd mm

rrrr

___________________________
nazwa wnioskodawcy

___________________________
adres siedziby
________________________________________________
________________________________________________
NIP
________________________________________________
nr telefonu

NACZELNIK
....................................................................
...................................................................
Wniosek o wydanie
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzające stan zaległości*
Na podstawie art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz.
60 z późn. zm.) wnoszę o:
I. wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości* wobec Urzędu
Skarbowego w ...................................................................................... z tytułu:
a) podatku dochodowego od osób fizycznych w tym wynikających z obowiązków płatnika,
b) podatku dochodowego od osób prawnych,
c) podatku od towarów i usług VAT,
d) podatku od czynności cywilno-prawnych,
e) innych podatków.
*niepotrzebne skreślić
II. wydanie zaświadczenia w porozumieniu z innymi właściwymi miejscowo urzędami skarbowymi z tytułu
wyżej wymienionych podatków.
Uwaga: w przypadku niezakreślenia żadnego kwadratu przyjmuje się,
że wnioskodawca nie złożył takiego żądania.

Tak Nie
(Jeżeli zaznaczono pole TAK należy poniżej wymienić z jakimi urzędami skarbowymi, z podaniem pełnej
nazwy i siedziby tych urzędów)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Zaświadczenie powyższe niezbędne jest do przedłożenia .................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
celem ..........................................................................................................................................................................
III. Oświadczam, że w ostatnich 5 latach wnioskodawca nie zmienił adresu siedziby/miejsca prowadzenia
działalności.
W przypadku zmiany adresu siedziby/miejsca prowadzenia działalności w ostatnich 5 latach proszę podać
adresy:
.............................................................................................................................................................................
........
.............................................................................................................................................................................
........

..........................................................................................

czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy, pełnomocnika
reprezentanta lub osoby upoważnionej
IV. Na podstawie art. 306 e § 4 Ordynacji podatkowej wnoszę o podanie w w/w zaświadczeniu następujących
informacji:
1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:*
a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenia ich wysokości,
b) postępowanie egzekucyjne w administracji również w zakresie innych niż podatkowych zobowiązań
wnioskodawcy,
c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
Uwaga: w przypadku niezakreślenia żadnego kwadratu przyjmuje się,
że wnioskodawca nie złożył takiego żądania.

Tak

Nie

2. dotyczących:*
a) okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów,
b) podatków, których termin płatności został odroczony,
c) podatków, których płatność została rozłożona na raty.
* niewłaściwe skreślić
..........................................................................................
dotyczy wyłącznie części IV
czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy, reprezentanta,
pełnomocnika lub osoby upoważnionej

proszę o przesłanie zaświadczenia pocztą (w takim przypadku należy wcześniej dostarczyć oryginał
wniosku wraz z opłatą skarbową pocztą bądź przedłożyć je przy odbiorze).

W załączeniu:
1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie __________ zł.

