
WNIOSEK O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA  O  NIEZALEGANIU 
LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: Art. 306a i 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

ORGAN PODATKOWY DO KTÓREGO ADRESOWANY JEST WNIOSEK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej

 DANE PODATNIKA / WNIOSKODAWCY
Numer identyfikacji podatkowej (Pesel/NIP) REGON/KRS 

Nazwisko i imię / Pełna nazwa firmy

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu Telefon  do kontaktu

DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Prowadzę działalność gospodarczą:     samodzielnie        w spółce 
Nazwa firmy / spółki NIP

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu

FORMA OPODATKOWANIA 

zasady ogólne           podatek liniowy         ryczałt ewidencjonowany       karta podatkowa

WNIOSEK

Proszę o wydanie zaświadczenia:
           o niezaleganiu w podatkach       stwierdzającego stan zaległości w podatkach

Liczba egzemplarzy zaświadczenia ………… (podaj, ile egz. zaświadczenia chcesz otrzymać) 

Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w ..............................................................................................

Ponadto wnoszę o podanie w zaświadczeniu następujących informacji: (Zakreślić właściwy kwadrat)
1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest : 
     TAK    NIE     postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenia ich wysokości
     TAK NIE    postępowanie egzekucyjne w administracji , również innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy
     TAK NIE    postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowego
2. dotyczące
     TAK NIE   okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów
     TAK NIE   podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Dodatkowa informacja

1. W ciągu ostatnich 5 lat zmieniałem miejsce zamieszkania/siedziby   TAK     NIE
     Jeśli TAK należy podać poprzedni adres i właściwy miejscowo urząd skarbowy .............................................................................
2. Byłem lub jestem podatnikiem VAT (indywidualnie /  spółka) :         TAK      NIE     
    Jeśli TAK należy podać urząd skarbowy w którym rozliczany był VAT .............................................................................................

ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA

    osobiście w urzędzie                             przez pełnomocnika                      przesłać pocztą na adres wnioskodawcy 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych tj. DIAS w Krakowie wynikająca z brzmienia art.13 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na stronie BIP http://www.ma-
lopolskie.kas.gov.pl/izba administracji-skarbowej-w-krakowie/organizacja/ochrona-danych-osobowych

Data Czytelny podpis podatnika lub osoby reprezentującej spółkę

Uwaga: do wniosku należy dołączyć:
1. dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł uiszczonej przelewem na konto Urzędu Miasta 
     Limanowa – nr konta: 28880400000000002331000002.

2. Pełnomocnictwo, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika.
3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli je składasz. 

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba

