
 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika NIP 

 
2. Numer dokumentu 

 
3. Status 

 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH  

LUB STWIERDZAJ ĄCEGO STAN ZALEGŁO ŚCI 
 

Podstawa prawna: 
Art. 306 a-c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

A. ORGAN PODATKOWY  

 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 
 

B. DANE PODATNIKA 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 5. Nazwisko i imię/Nazwa podatnika  

 
 

 
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

 6. Kraj 

 
7. Województwo 

 
8. Powiat 

 
 9. Miejscowość 10. Ulica 

 
11. Nr domu 

 
12. Nr lokalu 

 
 13. Kod pocztowy 

 
14. Telefon 

 
15. Adres poczty elektronicznej 

 

C. WNIOSEK 

 17. Treść: 

          Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości 

podatkowych. 

 Proszę ponadto 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 których płatność została rozłożona na raty.  
 

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

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

 
Sposób odbioru: osobisty / za po średnictwem osoby upowa żnionej – dane upowa żnionego ( imi ę i nazwisko, nr dowodu osob.) 
 
…...................................................................................................................................................................................................................... 
____________________ 
*) niepotrzebne skreślić 
 
Pouczenie: 
Do wniosku nale ży doł ączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej opiewaj ący na kwot ę 21.-zł. Opłat ę skarbow ą można ui ścić: 

� w kasie Urz ędu Miasta w Mysłowicach, 
� na rachunek bankowy Urz ędu Miasta w Mysłowicach nr 57 1050 1214 1000 0023 5 654 7055. 

 

D. OŚWIADCZENIE 

 18. Treść 

- Oświadczam, że urzędem właściwym w zakresie podatku VAT jest ………………………………………………………………………… 

- W okresie ostatnich pięciu lat organem podatkowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby był Naczelnik 

Urzędu  Skarbowego  w ………………………………… 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 
19. Data 
 

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

21. Podpis/ Podpis+pieczątka imienna ( zgodnie z reprezentacją ) 

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


