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1. Nr zaśWiadczenia
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4. Nazwa pełna / |,|a^^risko, pierwsze imię,
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Odporviednre cęści l, Il i Ill wypehlia się wzależności od ądanego prze Wnioskodawcę akresu informacit

Zaświadcza się, ze nie ujawniono /rianxiun") zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w częściA,

w/g stanu na dzień ....17..a3.201.5 . .

ldzień - lniesiąc - rok.)

Wynoszą ogołemxxxxxxxxxxxxxxx . zł, słownie .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zaokres ....,.. .wkwocie ... zł

za okres ,w kwocie

z tego, z tytułu
:

zaokres ....,. .wkwocie

z tego, z tytułu

zl

l l xZaśuoeOmcxptxu: 1 )-):

kwota. ,zł, została odroczona do dnia,

,zł, została odroczona do dnia.

.zł, została odroczona do dnia.

.zł, została odroczona do dnia.

(dzień-miesiąc-rok)
kwota

kwota

kwota
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(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)
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kwota. . . , zł została rozłozona na .

kwota. , . ,zł została rozłożonana.

kwota. . . . zł została rozłożona na .

kwota. . . . złzostała rozłożona na .

(dzień - miesiąc. rok

lll y: -1

(z az n aczyc wł a śc iwy kw ad rat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w adminis
Wnioskodawcy

E 1, tak

(dzień-miesiąc-rok

równiez w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań

2. nie

.rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.

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

. , . .rat, z terminem płatnóści ostatniej raty w dniu,
(dzień-miesiąc-rok

. .rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.

tracji,

E
b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

tI 1 tak It 2 nie

lV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2al2r. poz. 749 z pożn. zm.)
informuje się, ze i§/ nie jest -) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub
określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dot<onanozapłatyopłatyskarbowejwwysokości...,.. ...,.,. 21-00 zł

słownie. .dwadzieścia jeden .zł.

Vl.x xląxb

*)

Vll. Wl xitxfruŃixnlinptetpdntouej -) na podstawie

.. . *)

,(, lj i-, ig i{Cż0l iitl(&
,lrrel[i §kerbowego

\łlź
łrl§t ł,Ą Faztawła. Fclęta

Kiłrty*q,& *łlghł {dełł$nksqń§{o

Pieczęó urzędowa eoopis, z pooanie. irieni, nai*isx" i stano*isr" słuzuowego
*) Niepotrzebne skreślić.
--) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niź jednym egzemplarzu druku.
1) Jezeli zapłata zaległoŚci podatkowej Wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub
inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w ań 49 §1 ustawy_z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podaixowl, nió po,siada zaległości
podatkowych (ań.306e §5 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).
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