
..........................................................  Chrzanów, dnia ................................
(Nazwisko, imię/ nazwa firmy)

..........................................................               Deklarację  podatkową wyślij przez internet     
(Adres zamieszkania/siedziba)
                                                                                                            www.e-deklaracje.gov.pl

..........................................................
(Adres prowadzenia działalności) NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO 

.......................................................... W CHRZANOWIE
(NIP/PESEL)

..........................................................
(Numer telefonu kontaktowego)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
O NIEZALEGANIU W PODATKACH 

LUB STWIERDZAJĄCYCH STAN ZALEGŁOŚCI

(ilość egz. ........)

Wnoszę o wydanie zaświadczenia:
1. O niezaleganiu w podatkach/stanie zaległości podatkowych*,
2. O prowadzonym w stosunku do wnioskodawcy:*

– postępowaniu mającemu na celu ujawnienie jego 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.
3. Dotyczącego:*

– okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
– podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona

na raty.
Zaświadczenie zostanie przedłożone w: .........................................................................................
....................................................................................................................................................

Oświadczam, że:
1. Jestem udziałowcem w następujących  spółkach  (cywilnych,  jawnych –  proszę  podać  nazwę,

adres, NIP):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2. Nie jestem wspólnikiem innych spółek poza wskazanymi powyżej.
3. Jestem/nie  jestem*  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  i  rozliczam  się  z  tego  tytułu

w Urzędzie Skarbowym  ...................................................................................................................
4. W okresie ostatnich pięciu lat mieszkałem/am (proszę podać adres zamieszkania, zameldowania

lub siedziby firmy) …........................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. W  stosunku  do  mojej  osoby/firmy*  jest/nie  jest  prowadzone  postępowanie  mające  na  celu
ustalenie  lub  określenie  wysokości  zobowiązania  podatkowego  przez  inny  organ  podatkowy
(proszę wymienić organ podatkowy) …............................................................................................
............................................................................................................................................................

6.    Jestem/nie jestem podatnikiem podatku akcyzowego, podatku od gier...........................................
…........................................................................................................................................................

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

Odbiór zaświadczenia/Upoważnienie (Proszę zaznaczyć właściwe pole i wypełnić)
 Zaświadczenie odbiorę osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.
Zgodnie z art. 138b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa oświadczam, że upoważniam mojego męża/ moją
żonę..........................................................................................PESEL...........................................
zam….......................................................................................................................................................
legitymującej (ego) się dowodem osobistym nr …................................................................................. do
odbioru w/w zaświadczenia. 
Wolne od opłaty skarbowej na podstawie pkt. 3 część IV zał. do ustawy z dn. 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej
Udzielenie pełnomocnictwa dla pozostałych osób winno być zgłoszone na druku PPS-1.

Proszę o  poinformowanie  mnie o  terminie  odbioru  zaświadczenia  wiadomością  SMS przesłaną  na
numer telefonu: ............................................................
 Proszę przesłać zaświadczenie na adres: .............................................................................
..................................................................................................................................................

....................................... .........................................................
(data)       (Podpis wnioskodawcy i pieczątka)

* - właściwe podkreślić

POUCZENIE: Wydanie 1 egzemplarza zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł,
z wyjątkiem zaświadczeń wymienionych w art. 2 i 3 jako niepodlegające opłacie skarbowej i art. 7
zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Chrzanowie nr 86 8444 0008 0000
0070 6654 0007. Dowód zapłaty proszę przedłożyć razem  z wnioskiem.  


