
1. Nr zaświadczenia

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

A. NAZWA I ADRES ORGANU PODATKOWEGO

2.  NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ - NOWE MIASTO
      ul. Warszawska 183/185,  61-055 Poznań

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. NIP
...................................................................................................................................................................................     

4. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) / nazwa firmy (podmiot niebędący osobą fizyczną) 

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

5. Data urodzenia (osoba fizyczna)
................................................................................................................................................................................... 

6. Adres zamieszkania (osoba fizyczna) / siedziba (podmiot niebędący osobą fizyczną) - obecnie

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

7. Adres zamieszkania (osoba fizyczna) / siedziba (podmiot niebędący osobą fizyczną) -w     ci  ą  gu     ostatnich     5     lat    

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

8. Telefon kontaktowy
...................................................................................................................................................................................

C. PROSZĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

O niezaleganiu /  stwierdzającego stan zaległości*  w podatkach i innych należnościach,  do których 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - 
tekst jednolity z późn. zm.)                
                                                                                                                               *  niew  ł  a  ś  ciwe     skre  ś  li  ć  

Zaświadczenie to potrzebne jest do przedłożenia w..................................................................................................

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

Proszę o podanie w zaświadczeniu informacji (  niew  ł  a  ś  ciwe     skre  ś  li  ć  ):

a) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie mające na celu ujawnienie jego
zaległości podatkowych i określenie ich wysokości
                                                                                                                                            TAK          NIE
b) czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż
podatkowe zobowiązań wnioskodawcy
                                                                                                                                            TAK          NIE
c) czy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe
                                                                                                                                            TAK          NIE

W zaświadczeniu proszę podać informacje dotyczące (niew  ł  a  ś  ciwe     skre  ś  li  ć  ):

a) okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów                                                    TAK          NIE

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została 
rozłożona na raty                                                                                                                  TAK         NIE



Oświadczam, że w ciągu ostatnich pięciu lat oraz obecnie opłacane są następujące podatki (niew  ł  a  ś  ciwe     skre  ś  li  ć)  :
- podatek od towarów i usług (VAT)                                             TAK         NIE
- podatek dochodowy od osób fizycznych:
            karta podatkowa                                                                TAK         NIE
            ryczałt od przychodów ewidencjonowanych                    TAK         NIE
            zasady ogólne                                                                    TAK         NIE 
- podatek dochodowy od osób prawnych                                      TAK         NIE
- podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników                  TAK         NIE
- podatek od spadków i darowizn                                                  TAK         NIE
- podatek od czynności cywilnoprawnych                                     TAK         NIE

- inne..........................................................................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam / nie posiadam* zaległości z tytułu w/w podatków.
Oświadczam, że jestem / nie jestem* obciążony (-a) odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe innych osób.
                                                                                                                           *(niewłaściwe skreślić) 

W ciągu ostatnich 5 lat opłacałem (-am) podatki w innym urzędzie skarbowym (niew  ł  a  ś  ciwe     skre  ś  li  ć  ):
                                                                                                                                             TAK         NIE

Jeśli tak należy wymienić właściwy US.....................................................................................................................
                                                                                                                                          

D. Pouczony (-a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz.  U.  Nr 88,  poz.  553 z późn.  zm.)  zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań lub zatajenie 
prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam co następuje:
- utrzymuję się obecnie i w ciągu minionych 5 lat (podać źródło utrzymania: umowa o pracę, działalność gospodarcza, 
gospodarstwo rolne wraz z nr NIP, nazwą i adresem)

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

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

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

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

UWAGA: Zaświadczenie odbiera się  osobiście na podstawie dowodu osobistego lub za okazaniem pełnomocnictwa 
potwierdzonego notarialnie lub urzędowo

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  powstaje  z  chwilą  złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia  na rachunek 
bankowy  Urzędu  Miasta  Poznania  Wydział  Finansowy,  Oddział  Pozostałych  Dochodów  Podatkowych  i 
Niepodatkowych, Poznań, ul. Libelta 16/20: PKO BP S.A. I/O Poznań 47 1020 4027 0000 1402 0467 6922 lub w 
drodze inkasa. Składający wniosek jest zobowiązany załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten 
pozostawia się w aktach sprawy. Stawka opłaty skarbowej za zaświadczenie wynosi 21 zł – od każdego egzemplarza.

Data                                                                    Podpis i pieczątka

Miejsce na dowód wpłaty opłaty skarbowej


