
WNIOSEK - O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O 
NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.)

 ORGAN PODATKOWY:  NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

DANE WNIOSKODAWCY 
NIP/ Pesel/ Nazwisko i imię/ Nazwa podatnika 

ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY

 TELEFON: 

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o :
niezaleganiu  w podatkach / stwierdzającego stan zaległości podatkowych.

 □ Ponadto wnioskuję o wykazanie w zaświadczeniu informacji *) :  

  □1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

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

 □b) postępowanie egzekucyjne w  administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań, 

 □c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe; 

□2) dotyczących: 

□− okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,

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

Zaświadczenie  jest  mi  potrzebne  do  przedłożenia  w  ….........................................………............................

celem......................................................................................................................................................................................

*) zaznaczyć właściwy kwadrat 

INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczam, że  w ostatnich pięciu lat organem  podatkowym  właściwym  miejscowo  ze  względu  na  miejsce

zamieszkania/siedziby był Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w …..................…………………………………

Sposób odbioru: osobisty / pocztą/ przez osobę upoważnioną: ( ..…................................................................)

ZAŁĄCZNIKI

   □− dowód wpłaty opłaty skarbowej 

      Do wniosku należy dołączyć:  oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej  na kwotę 21 zł. Opłatę skarbową można uiścić:
 w kasie banku mieszczącego się w  tut. Urzędzie lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej,
 na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej nr 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010.

   □ − …................................................................................................................................................................................

  □ − …............................................................................................................................................................................... 

  □ − …...............................................................................................................................................................................  

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Data Podpis/ Podpis, pieczątka imienna ( zgodnie z reprezentacją )
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