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Podstawa prawnai Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynaqa podatkowa (D z. U. z 2O1S t. poz. 613).

DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

URZAD G['INY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

A.2. ADRES SIEDZIBY /ADRES ZAMIESZKANIA

Odpowi.nni. .4aci I, n iUI *.),p.lni. si? e zl.lno!.i od 4d.n.so prz.z w.&stodlwcc zkrcs ,naormacji

l. Zailwiadcza siQ, 2e nie ujawniono /!i rirD *) zaleglosci podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w czesciA,

Mg stanu na dzien . ...J8.1.1.2015.... ... . .

(dzici-miesiqc-rok)

wynosza og6lem)uxxxxxxxxxxxxx . zl, slownie .xxxxxxxxxxxxxxxx.j(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z tego, z tytulu

za okres . . .w kwocie

z tego, z tytulu

za okres . . .w kwocie

z tego, z tytutu

za okres . . .w kwocie

z tego, z tytulu

za okres . . .w kwocie
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kwota.... .... ... .zl, zostala odroczona do dnia..
(dzieri-miesiqc-rok)

kwota.... .... ... .zl, zostala odroczona do dnia. .

(dziei-miesiqc-rok)

kwota.... ... .. .zl, zostala odroczona do dnia..
(dziei-miesiAc-rok)

kwota.... . . .. .. .zl, zostala odroczona do dnia
(dzi€n-miesi4c-rok)
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kwota.

kwota.

kwota.

kwota.

. zl zostala rczlozona na

. zl zostala rozloaona na

. zl zoslala rczloaona na

. zl zoslala rozlozona na

.rat, z terminem platnoSci ostatniej

.rat, z terminem platnosci ostatniej

.rat, z terminem platnosci ostatniej

,rat, z terminem platnoSci ostatniej

raty w dniu.
(dzieh-miesiqc-rok'

raty w dniu.
(dzie6-miesiqc-rok,

raty w dniu.
(dzie6-miesiqc-rok,

raty w dniu.
(dziei-miesiqc-rokl

a) prowadzone iest postepowanie egzekucyjne w administracji, r6wniez w zakresie innych ni2 podalkowe zobowiqzan
Wnioskodawcy

tr ltak E 2nie

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

D ltak E 2 nie

lV. Na podstawie art.3O6e 53 ustawy z dnra 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2O15r. poz. 6't3)
informuje si?, 2e irt nie jest -) prowadzone postqpowanie majace na celu ustalenie lub
okre6lenie wysoko6ci zobowiqza6 Wnioskodawcy.

V. Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysoko6ci . 0.00 ...... zl

slownie . .

Vll. rcryArfrppfrlAdrdupi) / Zwolniono od oplaty skarbowej -) na podstawie. . )

..art.7 pkt 3 ustaqy z. dnia.l6.listopada 21106.r-.o.oplacie.skarhowei Dz.U.z.2O15 t. poa.783. . . . . .

Ninusrs zeswiadczenie na moc,
art. 143 Ordyneqi pod80wo,
wydane zos!9b z uWtt,Jie a
Ne:.|.l.tr Ur.ldu Skerbormgo

zAsTq \ca N

mgr. Ja\=
Podpis z podanrem imienia, na

") Wypelnii w pzypadku wydania zaiwiadczenia na wiecej ni2 jednym egzemplarzu druku.
1) Jeieli zaplala zaleglosci podatkowej wraz z odsetkamiza zwlokq zostala odroczona lub tozlozona na rcly, uznaje sie, 2e podatnik, platnik tub
inkasent do dnia uplywu lermin6w, o kt6rych mowa w art.49 S'l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaleglosci
podatkowych (art.306e 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).
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