1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika NIP lub PESEL*

2. Numer dokumentu

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI
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
3. Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko i imię/Nazwa podatnika

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
5. Kraj

6. Województwo

8. Miejscowość

10. Nr domu

7. Powiat

9. Ulica

11. Nr lokalu

12. Kod pocztowy

13. Poczta

___ _

C. WNIOSEK
14. Treść:
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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:
a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
________________________________________________________________________________
*) właściwe podkreślić
**) zwolnienie z ustawy o opłacie skarbowej na podstawie Art. 2 pkt. 1, Art. 3, Art. 3a pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006r. (tj. Dz.U. 2012r. poz.1282 ze zm.)
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Zaświadczenie jest mi potrzebne do przedłożenia w:

celem:

Sposób odbioru: osobisty / za pośrednictwem osoby upoważnionej*)
Dane upoważnionego:
imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

Pouczenie:
Opłata skarbowa:
• w kwocie 21,00 zł od 1 egz. zaświadczenia,
• w kwocie 17,00 zł od złożenia dokumentu udzielającego pełnomocnictwa od każdego stosunku pełnomocnictwa
zgodnie z „Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień” stanowiącym załącznik do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012

poz. 1282 ze zm.).

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na rachunek bankowy o numerze:

44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością

15. Data

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

________________________________________________________________________________
*) właściwe podkreślić
**) zwolnienie z ustawy o opłacie skarbowej na podstawie Art. 2 pkt. 1, Art. 3, Art. 3a pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U. 2012 r. poz.1282 ze zm.)
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