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Nazwa l adres organu podatkowego

NACZELNIK MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W KRAKOWIE
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WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZMIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI UTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKAC ^niki......................... ^,dp-
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

2. Kolejny e . f o cłem liczba żem la

l / l

Podstawa prawna: Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. póz. 1 540, z póżn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP / PESEt

6591545868

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię

POWIAT MIECHOWSKI
E. Data urodzenia (dzień - miesiąc- rok)

A.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

6. Kraj

POLSKA
9. Gmina

MIECHÓW
13. Miejscowość

MIECHÓW

7. Województwo

MAŁOPOLSKIE
10. Ulica

RACŁAWICKA

8. Powiat

MIECHOWSKI
11. Nr domu 12. Nr lokalu

12
14. Kod pocztowy

32-200

Odpowiednie części l, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez wnioskodawcę zakresu informacji.

l. Zaświadcza się, że nie ujawniono zaległości podatkowych/ ujdwiiiuiiu zdluyluśu puddlkuwu**) wnioskodawcy,
wymienionemu w części A

wg stanu na dzień

wynoszą ogółem

słownie:

15-07-2022
(dzień - miesiąc - rok)
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II. Zaświadcza się, że nie ujawniono odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa / ujdwiiiuiiu udbulki Łd zwfuky, u MuiyUi iiiuwd w diL SSd ubldwy z dnia 29 biuipiiid 199T i. -
OidyiidLjd puildlkuwd**) wnioskodawcy, wymienionego w części A

wg stanu na dzień 15-07-2022
(dzień-miesiąc-rok)

wynoszą ogółem ...... _. __..... _... zł

słownie:

gr,

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki
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w

kwo
cię

w

kwo

cię

zł

zł

zł

. gr

gr

.. ar

w

kwo
zaokres _____________. ____________.... _.. cię ... _... _.... _.... _.. _.. :

III. Zd&widdczd f,ikf, iv wiiiubkuddWLy wyiiiiuiiiuiiuiiiu w uęiui A. l)")

kwota zł ............ gr, została odroczona do dnia

kwota zł gr, została odroczona do dnia

kwota zł gr, została odroczona do dnia

kwota zł gr, została odroczona do dnia

zł . ---- gr została rozłożona na

gr

(dzień - miesiąc - rok)

(dzieri - miesiąc - rak)

(dzień - miesiąc - rok)

kwota

kwota

kwota

kwota

(dzień-miesiąc, rok)

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu
'(darni :-miesiic-'nA)'

zł gr została rozłożona na

z* gr została rozłożona na

zł ------ gr została rozłożona na

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

'(dzeń -mTeaiąc -'ro@'

'(daeń^nneEląc-~rok)

'(dideń^m7e8iic--'rok)'

IV. Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy wymienionego w części Ajest-/ nie jest **) prowadzone postępowanie
egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowa zobowiązań wnioskodawcy.

V. Na podstawie art. 306e § 3 oraz w związku z art. 306e § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
informuje się, że jest/ nie jest **) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości
zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwlokę, o których mowa w art. S3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. .
Ordynacja podatkowa albo postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań wnioskodawcy
lub odsetek za zwlokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zostało
zakończone.

fiiuiiu Aa|łiaiy u|nciŁjf &i\*ai uwircj

słownie

zł,

VII. ") Niu pubidiiu upfdly bkdibuwuj lid puds. ldwie
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VIII. **) Niu puUluyd uptdLiu skdibuwuj /zwolniono od opłaty skarbowej **) na podstawie

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r,
póz. 1923)

.

x.
(pieczęć urzędo ."ł. ] zfewia&ćze nie Jest wydawane ł

na piśmie ut 'ń w ci elektronicznej)

z up. Naczelnika
Małopoisklego zędu Skarbowego

w k ie

Kiera efcratu
'rnelfusź'

*) Wypełnia się w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

") Niepotrzebne skreślić.

'> Jeżeli zaplata zaległośd podatkowej wraz z odsetkami za zwlokę lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że odpowiednio podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zalegtoścl podatkowych (art. 306e § 517 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

B Jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, należy podaż Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe.
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