
 

1. Nr  NIP  /  PESEL** 
  
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

2.  Nr dokumentu 
F- 126/1 

  

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O  NIEZALEGANIU  W PODATKACH 

LUB  STWIERDZAJĄCYCH  STAN  ZALEGŁOŚCI 

Wydanie 02 z dnia 

02.06.2014 
 

Podstawa prawna : Art. 306 e  ustawy  z  dnia   29 sierpnia 1997r Ordynacja  Podatkowa (tekst jednolity Dz.U  z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z  póżn zmianami)  

A.  ORGAN  PODATKOWY   
3. Naczelnik Urzędu Skarbowego do którego składany jest wniosek 

NACZELNIK  URZĘDU  SKARBOWEGO  W SULĘCINIE 
 

B.  DANE  PODATNIKA           

B.1.  DANE  IDENTYFIKACYJNE  * -  podatnik niebędący osobą fizyczną                ** - podatnik będący osobą fizyczną  

7. Nazwisko i imię ** / Nazwa firmy * ………………………………………………………………………………………… 

 

 

B.2.  ADRES  ZAMIESZKANIA **  /    SIEDZIBY  *  
8. Kraj  
     

9. Województwo 10. Powiat  

11. Gmina 
 

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu  

15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 17. Poczta  

C.  WNIOSEK           * -  wybór żądanej informacji zaznacz stawiając znak „X” w pustym kwadracie  

SKŁADAJĄC WNIOSEK  PROSIMY PRZEDSTAWIĆ DOWODY WPŁAT, DOKONYWANYCH  ZA  OSTATNI  MIESIĄC PODATKOWY. 

 

18. Treść wniosku                                Proszę o wydanie zaświadczenia  *: 

 o  niezaleganiu w podatkach  , 

 o  stwierdzeniu stanu zaległości . 
 Wnoszę, aby w zaświadczeniu podać informację czy w stosunku do mnie prowadzone jest *: 

 postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, 

 postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, 

 postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 

 dotyczące: 

 okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów, 

 podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty. 

 
Oświadczam, że z podatku od towarów i usług rozliczam się w Urzędzie Skarbowym w: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
W okresie ostatnich pięciu lat mieszkałem w………………………………………………………………………………………….

 

 (podać adres)
 

W ciągu ostatnich 7 dni  nie składałem* / składałem *  jako osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczna do 

urzędu skarbowego (za pośrednictwem poczty, systemu e-deklaracje, osobiście)korekt deklaracji dla podatku od 

towarów i usług oraz korekt zeznań podatkowych                                                                       *niepotrzebne skreślić      

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(rodzaj korygowanego dokumentu/ za jaki okres) 

 

W stosunku do mojej osoby / firmy * jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości 

zobowiązania podatkowego przez inny organ podatkowy  

………………………………………………………………………………………………...............................
 

(wymienić organ podatkowy)
 

Zaświadczenie wydawane jest  po okazaniu  dokumentu tożsamości. 

opłata skarbowa:   21,00 zł płatne na rachunek Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 
 

Zwrot opłaty skarbowej       TAK   □                      NIE   □ 

 

Zaświadczenie konieczne jest w celu przedłożenia w …………………………………............................................ 
     podać pełną nazwę instytucji 

Nr telefonu 

 

 

D.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  PODATNIKA  
Oświadczam, ze są  mi znane przepisy   Kodeksu  karnego skarbowego o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

19. Data : 

 

 

20. Podpis  

 

 


