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Nazwa i adres organu pdatkowego
NACZELNIK URZĘDU ŚkARBOWEGO W KĘTRZYNIE
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 13,11-400   KĘTRZYN
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ZASWIADCZENIE 0 NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOścl
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4 . Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imięAMODZIELNEKOŁOTERENOWENR 93 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTVVA OŚWIATOWEGO 5.  Data urodzenia   (dzień -miesiąc -rok)
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6lp. Kraj 7. Woj ewództwo 8.PcwiatRĄGOWSKl
OLSKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE                                                               M

9M. Gmina 10.  Ulica
\`     11.Nrdomu             1 2. Nr lokalu

lKOŁAJKl LEŚNA 2A

1M3.  Miejscowość 14. Kod poczto\^Ą/                                   15. Poczta

ŁAJKllKOŁAJKI 11-730                         MIKO

Odpowiednie części 1,11 i 111 wypełnia się wzaleźności od Żądanego przez wnbskodawcę zakresu iriomaąi.

1. Zaświad&a się, że nie ujawn iono zaległości podatkowych / xjaiotimcłatEghżiqHdaH-**) wnioskodawcy,
\/\/ymienionego w części A,

wg stanu na dzień

wynoszą ogółem

z tego, z triułu

za okres .  .

25T1 1.-20.1 9
(dzioń -mie§ąc -rok)
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w kwocie

z tego, z tytlł'u

za okres                                                                                                                        w kwocie

z tego, z tytułu

za okres                                                                                                                        w kwocie

z tego, z tytulu

za okres .  . .    wkwode zł-
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11.  Zaświadcza  się,  że  nie  ujawniono  odsetek za  zwłokę,  o  których  mowa w  art.  53a  ustawy z dnia  29  sierpnia  1997  r.  -
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wynoszą  ogółem                                                 zł,   słownie:

z  tego,  od  zaliczki

za  okres  .

z  tego,  od  zaliczki

za  okres .

z tego,  od  zaliczki

za  okres  .  .

z  tego,  od  zaliczki

za  okres .
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kwota

kwota

kwota

kwota

kwota

kwota

kwota

w  kwocie

w  kwocie

w  kwocie

`     wkwocie
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zł została  odroczona do dnia

zł została  odroczona  do  dnia   .

zł została  odroczona  do  dnia

zł została  odroczona  do  dnia   .

zł została  rozłożona na             rat, z terminem  płatności ostatniej raty w dniu

zł.została  rozłożona  na             rat, z terminem  płatności ostatniej raty w dniu

zł została  rozłożona  na             rat, z terminem  płatności ostatniej raty w dniu

zł została  rozłożona na             rat, z terminem  płatności ostatniej raty w dniu
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zł.

(zaznaczyć  właściwy  kwadrat)

1. jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

D   i.tak                                              U  2.nie

2 . jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

V.Tnęo?:du;:a:,':,azr:g§n:e°jreaszt*W*)Z;r'::Eudzzo::tp3o°s6t:p§o:auns,:awmya;ąę:'an29cS',:rpuns'taa,tegn?e7,rub-ęł:::,ęcnJ,aepw°ydsa:{:;ca,

zobowiązań  wnioskodawcy  lub  odsetek  za  zwłokę,  o  których   mowa  w  art.  53a   ustawy  z  dnia  29  sierpnia   1997   r.  -
Ordynacja     podatkowa     albo     postępowanie     mające     na     celu     ustalenie     lub     określenie    wysokości    zobowiązań
wnioskodawcy  lub   odsetek  za   zwłokę,   o   których   mowa  w   art    53a   ustawy  z  dnia   29   sierpnia   1997   r.   -Ordynacja

podatkowa  zostało  zakończone.
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Vlll.**)"pcxHĘFxpkmxfflmj>Ocauimaioaoauti"x#I"*"napodstawie

jest wydawane w formie dokumentu
elektronicznego)
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(podpiszpod:nie.m.ińii.eńiai.n.ażwiśk.a.o;aż;tańo.w.iskaśłJżbówego,ajeżśii.z.aśv;iśd.cźe.m.e.z;s.ta'łowydan.e.w.f;rmie
dokumentu elektronicznego -kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym epuAP)

*) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej  niż jednym egzemplarzu druku.

")  Niepotrzebne skreślić.

1)  Jeżeli  zapłata  zaległości  podatkowej  wraz z  odsetkami  za  zwłokę  lub  odsetek za  zwłokę,  o  których  mowa w art.  53a  ustawy z dnia  29  sierpnia
1997  r.  -Ordynacja  podatkowa  została  odroczona  lub  rozłożona  na  raty,  uznaje  się,  że  odpowiednio  podatnik,  płatnik  lub  inkasent  do  dnia
upływu  terminów,  o  których  mowa w aft.  49  §  1  ustawy z dnia 29 sierpnia  1997  r.  -Ordynacja  podatkowa,  nie  posiada zaległości  podatkowych

(art.  306e § 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa).
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