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1. Nr za6wiadczenia

oB-1 4t490-2668t14
Podstawaprawna: Art.306eustawyzdnia29sierpnia1997r.-Ordynacjapodatkowa(D2.U.22012r.po2.749 zp62n.zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

/ Naayisko, pierwsze imiQ, data urodzenia

GMINA I MIASTO CZERWIONKA.LESZCZYNY

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
6. Wojew6dawo

Sr-4sxre
8. Gmina

CZERWIONKA.LESZCZYNY

CZERWIONKA-LESZCZYNY

IDENTYFIKACYJNE

Odpowiednie e93ci l, ll i tll wypelnia siq w zalezno3cl od z4danego prze Wnicko&wce akresu infomacl

l. Za1wiadcza sie, 2e nie ujawniono /rianrixo*) zalegloSci podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w czeSciA,

w/g stanu na dzieri .....1.12.2AM....
(dzieri-miesi4c-rok)

wynoszA ogolemxxxxxxxxxxxxxxx . zl, slownie .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z tego, z tytulu

za okres .w kwocie

z tego, z tytulu

za okres .w kwocie

z tego, z tytulu

za okres .w kwocie

z tego, z tytulu

za okres w kwocie .

I Ixf*ri*ocip<ia: 1 ).):

zl

zl

zl

Min

kwota.

kwota.

kwota.

kwota.

Fin.

.zl, zoslala odroczona do dnia.

.zl, zostala odroczona do dnia.

.zl, zoslala odroczona do dnia.

.zl, zoslala odroczona do dnia.

(dzieri-miesiqc-rok)

(dziefr-miesi4c-rok)

(dzieri-miesiqc-rok)

zAs-w,,, I 1,
(dzien-miesiqc-rok)



kwota.

kwota.

kwota.

kwota.

. zl zostala rozlozona na .

. zl zoslala rczlo2ona na .

. zl zostala rozlo2ona na .

. zl zoslala rozlo2ona na .

.rat, z terminem

.rat, z terminem

.rat, z terminem

.rat, z terminem

platnosci ostatniej raty w dniu.
(dzie6-miesiqc-rok)

platno3ci ostatniej raty w dniu.
(dziei-miesi4c-rok)

platnoSci ostatniej raty w dniu.
(dziei-miesiqc-rok)

platnosci ostatniej raty w dniu.
(dzie6-miesiqc-rok)

ll lxfrtuh1oa<OeriD.rdllilrirffiey: ")
( z az n a cz yC $a eci wy kw a d n t)

a) prowadzone jest postepowanie egzekucyjne w administracji, r6wnie2 w zakresie innych ni2 podatkowe zobowiazan
Wnioskodawcy

E i.tak D 2 nie

b) prowadzone jest postepowanie w sprawach o przestepstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

E lrak E 2. nie

lV. t',ta podstawie art.306e 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2O12t. poz.749 zpo2n. zm.)
informuje sie, ze jest *riDirlt *) prowadzone postgpowanie majece na celu ustalenie lub
okreSlenie wysokosci zobowiqzai Wnioskodawcy.

V. Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokoSci . 0.00. . .. . .. zt

slownie . .

Vl. UrpoOrnpqtlgrieb@imaflnrratrb

Vll. ttryoOrgrn6edadradugr / Zwotniono od optaty skarbowei *) na podstawie.

:.arL.7 pkt 3 ustawy z.dnia.16. listopada 2006.r-.o.oplacie.skarhowei Dz.u.2.2012 r.,.paz.1.z8,2.z.p6an..zm. . . . .

.,, )

ZAS-W.,,

t) Niepokzebne skreali6.
'") Wypelni6 w pzypadku wydania zaswiadczenia na wiecej ni2jednym egzemplarzu druku.
1) Jeieli zaplata zaleglosci podatkowejwraz z odsetkami za zwloke zostala odroczona lub rozlozona na raty, uznaie sie, 2e podatnik, platnik lub
inkasent do dnia uplywu termin6w, o kt6rych mowa w art.49 S'l ustawy z dnia 29 sierpnia '1997 r. - Ordynacja pooattowi, ni; posiada zalegloaci
podatkowych {art.306e 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

t\4 in. Fin.



A
lLl

rlzrt acui\{K
URZEDU SKARBOWEGO

l.
oB-14t490-2668114

Flai Armii Kraiowei 3

S-W-zoo Rybnik " ZASW6DCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
+23-58-00, fax 423-58-801U8 STWIERDZAJACE STAN ZALEGLOSCT

RXHNIK*q 1 12.2014

2. Kolejny nr egz. / og6lem liczba egzemplarzy "")

Podstawaprawna: Art.306eustawyzdnia29sierpnia1997r.-Ordynacjapodatkowa(Dz.U.z2012r.poz.749 zp62n.zm.).

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
6. Wojew6dztwo

Sl4sxre
9. Ulica

PARKOWACZERWIONKA-LESZCZYNY
12. Miejscowo6d

CZERWIONKA-LESZCZYNY

IDENTYFIKACYJNE

Odpowiednie ep3ci I, II i III wypelnia sig w zalezno(ci od adaneSo pze WnickodawcQ akresu infomacii

l. Zailwiadcza sie, 2e nie ujawniono /liilritm*) zalegloSci podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w czesci A,

w/g stanu na dzien . ....1.12.24M....
(dzief-miesiec-rok)

wynoszaogoleffi.zl,slownie.xxxxnmfixxxxxnqxxxxxxxpqxxxxxxnqxxxxxxxxrfixxx

z tego, z tytulu

za okres .w kwocie

z tego, z Mulu

zaokres....

z tego, z tytulu

zaokres....

wkwocie .... zl

wkwocie .... zl

z tego, z tytulu

zaokres.....

(dzieri-miesiqc-rok)

w kwocie zl

ll;a*wi*ocilyia:'t )*):

kwota. . .zl, zoslala odroczona do dnia.
(dzicfr-miesiqc-rok)

kwota. . .zl, zostala odroczona do dnia.

kwota. . .zl, zostala odroczona do dnia.
(dziefl-miesiqc-rok)

kwota. . .zl, zoslala odroczona do dnia.
(dzieri-miesiqc-rok)

zAS-W,,, | 1,,M in. Fin


