
I.Nr zaświadczenia:

1215.4050.348456.2022
Nazwa l adres organu podatkowego

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MIECHOWIE
STANISŁAWY DANECKIEJ 1
32-200 MIECHÓW

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI. DRUKOWANYMI Ln-ERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

MIECHÓW 13-p7 -202_2
(Miejscowość l data)

ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy

1 / 1

Podstawa pfawfRa: Ś 1 ustawy z ffria stopnia r "na<|as<idtf6<wa^i3z U. aS!21 r. ptB;. ' 4i9, zp&t>. wi.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A. 1. DANE IDENTTFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP / PESEL
6591332109

4. Nazwa pehia / Nazwisko, pierwsze imię

STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE

A.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

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 zdluyluśt.i puddlKuwy**) wnioskodawcy,
wymienionemu w części A

wg stanu na dzień

wynoszą ogółem

słownie:

13-07-2022
(dzień - miesiąc - rok)

zł _0_0______ gr,

z tego, z tytułu

za okres

z tego, z tytułu

za okres

z tego, z tytułu

za okres

z tego, z tytułu

w kwocie

w kwocie

w kwocie

zł

zł

zł

.
30..

.gr,.

.90..

za okres w kwocie zł gr,
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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 / ujawiiiuiiu udbulki 2d zwlukę, u kluiycli niuwd uu dii. 3Sd usldwy z diiid 29 biuipiiid 1SST
OidyiidLJd puddlkuwd**) wnioskodawcy, wymienionego w części A

wg stanu na dzień 13-07-2022
( dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ___. _.............. zł

słownie:

z tego, ad zaliczki

gr,

w

kwo
zaokres _______. _............... -----. c'e

z tego, od zaliczki

zł gr

za okres

z tego, od zaliczki

w

kwo
cię gr

za okres

z tego, od zaliczki

w

kwo

cię zł gr

za okres

w

kwo
cię zł gr

III. cyT łymie Ł^UA. I)")

kwota

kwota zł . _____, ____. y, 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

(dzień - miesiąc - rok)

(dzień - miesiąc - rok)

(dzltrt-miesiąc, rok)

(dneń - miesiąc - roki

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu
(dzień - miesiąc - rok)

kwota

kwota

kwota

zł gr została rozłożona na

zł gr została rozhażona na

zt 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

'(dzfeń ̂miesiąc -~rok^

"(dzień -miesiąc-rok)

(dzień - miesiąc - rok)

IV. Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy wymienionego w części Ajesf/ nie jest **) prowadzone postępowanie
egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe 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. 53a 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.

/ uurwiioiiu Łcipi aiy u^łciŁy anaiwwoj

słownie

zł,

j nic puuioiiu upi oiy anoiuuwcj iia |iłuu^Łcił>i<?
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VIII. ") Nie podlega opłacie skarbowej /zwuliiiuiiu ud upldty skdibuwuj**) na podstawie

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.
póz. 1923) art. 7 pkt 3

zup. Naczelni a
Urzędu S rboweggw Miechowie

spe 'Skarbowy
Jy.sty. .a Książek

(pieczęć uizędo .leże iwiad e nle'jest wydawane w
na piśmie lany ud'elektronicznej)

(podpis)'

. l Wypełnia się w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.
-i Niepotaebne skreślić.

" Jeżeli zapłata zaległości podatkowe] wraz z odsetkami za zwtakę 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 zaległości podatkowych (art. 306e § 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa).

2l Jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, należy padać imię i nazwisko oraz stanowisko shjżbowe.

Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych znajdują się
na 'stronie BIP pod adresem
www. mai o p o l s k i e. kas. g oy. p l
oraz w siedzibach organów KAS
woj. małopolskiego na tablicach
informacyjnych.
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