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 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
O NIEZALEGANIU W PODATKACH 

LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI 

1. Numer dokumentu 

 

Podstawa prawna: art. 306a-c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Poz. 800 z późniejszymi zmianami) 

A. ORGAN PODATKOWY 

 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 

 

B. DANE PODATNIKA 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 3. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
1 

 
└────┴────┴────┘────┴────┴────┘────┴────┴────┘────┴────┴ 

 4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię 
 

5. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 

 
└────┴────┘─└────┴────┘─└────┴────┴────└────┴ 

B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 6. Kraj 

 
7. Województwo 

 
8. Powiat 

 

 9. Gmina 

 
10. Ulica 

 
11. Nr domu 

 
12. Nr lokalu 

 

 13. Miejscowość 

 
14. Kod pocztowy 

 
└────┴────┘─└────┴────┴────┘ 

15. numer telefonu / adres e-mail 

 

C. WNIOSEK 

 16. Treść 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia: 

o niezaleganiu w podatkach
1 

o stanie zaległości podatkowych
1
 

 

Wnoszę o podanie w zaświadczeniu informacji: 

o prowadzonym:
1 

 postępowaniu mającym na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, 

 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań 
wnioskodawcy, 

 postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe dotyczące:
1 

 okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów, 

 podatków, których term. płatn. został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty. 

w ilości …............. egzemplarza/-y. 

Zaświadczenie jest wymagane w celu …........................….................................................................................. 

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

 
Do wniosku dołączam potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł od 
każdego egzemplarza.

1
 

 
Jestem zwolniony od zapłaty opłaty skarbowej na podstawie:

1 
.............................................................. 

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

                                                 
1 - właściwe zaznaczyć 
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D. OŚWIADCZENIA PODATNIKA 

 17. Treść  

Oświadczam, że w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych (lub więcej w przypadku wystąpienia przerw lub zawie-

szenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego) właściwym w sprawach poszczególnych zobowiązań 

podatkowych był urząd skarbowy w: 

PIT ………………………………………………………………………………………………………………………
 

CIT ………………………………………………………………………………………………………………………
 

VAT …………………………………………………………………………………………………………………….
 

inne …………………………………………………………………………………………………………………….
 

 

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA 

 18.Treść 

Sposób odbioru zaświadczenia
1
: 

osobiście
 

przez osobę upoważnioną – pełnomocnictwo szczególne zgłoszone na druku PPS-1
 

przez osobę upoważnioną – pełnomocnictwo ogólne zgłoszone elektronicznie na druku PPO-1
 

za pośrednictwem poczty na adres …………………………………………………………………….
 

na adres elektroniczny skrzynki podawczej na platformie ePUAP …………………………………
 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA 

 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 19. Data 

 

20. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, pieczątka* 

 

G. POUCZENIA 

 Wniosek zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podat-
kowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 z późn. zm.) składa się do właściwego rzeczowo i miejscowo organu podatkowego w sprawach poszczegól-
nych zobowiązań podatkowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Przepisem szczególnym regulującym odmiennie właściwość 
miejscową i rzeczową w sprawie wydawanie zaświadczeń jest art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skar-
bowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.), który stanowi, że zadania polegające na (..) wydawaniu zaświadczeń (...) są wykonywane w 
każdym centrum obsługi niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego. 

 Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł za 1 egzemplarz - płatna na ra-
chunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie numer 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579. 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, do którego należy dołączyć potwierdzenie dokonania ww. opłaty 
skarbowej. Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie w terminie do 7 dni. 

 Zaświadczenie wydaje się wnioskodawcy lub osobie posiadającej aktualne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł po 
okazaniu dowodu tożsamości. Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dania 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 
1044, z późn. zm.). 

 * podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości związanych z działalnością gospodarczą, stanowi 
zgoda podatnika wyrażona na piśmie z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 ). 

 
 


