
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 
 

A.NAZWA I ADRES SIEDZIBY  
ORGANU PODATKOWEGO 

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA 
UL. WIGURY 1 
95-035 OZORKÓW 

A. B. DANE WNIOSKODAWCY 
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi 
objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi 
podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy). 
2.  Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 
 
 
3.  Nazwa pełna /Nazwisko, pierwsze imię  
 
 

4. Data urodzenia (dzień-miesiąc- rok) 

B. 2. ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA 
5. Kraj  6. Województwo  7. Powiat 

 
 

8. Gmina 
 

9. Ulica 

 

10. Nr domu 11. Nr lokalu 

12. Miejscowość 
 

13. Kod pocztowy 
 
 

B.3. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY (dane kontaktowe nie są obowiązkowe, ale ułatwiają kontakt                  
w sprawie wniosku) 
14.  Nr telefonu 
 

15. Adres e-mail 
 
 

C. DANE PEŁNOMOCNIKA (proszę podać, jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika) 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
16. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi 
objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi 
podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy). 
17. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) pełnomocnika 
 
 
18.  Nazwisko, pierwsze imię 
 

19.  Data urodzenia (dzień-miesiąc- rok) 
 
 

20. Rodzaj dokumentu tożsamości 
 
 

21. Numer i seria dokumentu tożsamości 
 

C. 2. ADRES DO DORĘCZEŃ  
22. Kraj 
 

23. Województwo 

 

24. Powiat 

 
25.  Gmina 
 

26. Ulica                                     .  27.  Nr domu 28. Nr lokalu 
 
 



 

29. Miejscowość 
 

30.  Kod pocztowy 

 
C.3. DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA  (dane kontaktowe nie są obowiązkowe, ale ułatwiają kontakt              
w sprawie wniosku) 
31. Nr telefonu 
 
 

32. Adres e-mail 

D. WNIOSEK 
33. Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości. 
Jednocześnie wnoszę o podanie w zaświadczaniu informacji: 
█   czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości 
podatkowych i określenie ich wysokości, 
█  czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również                             
w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, 
█  czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 
wykroczenia skarbowe, 
█  dotyczące okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów, 
█  dotyczące podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona                       
na raty. 
34. Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w 

 …………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 

celem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPOSOBIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA 
35.  Sposób obioru zaświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
⎕ osobiście  
⎕ przez pełnomocnika 
⎕ przesyłką pocztową  
F. PODSTAWA PRAWNA 
Art. 306 a, 306 e, 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.                                 
z 2019 r., poz. 900 ze zm.) 
G. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

⎕ dowód zapłacenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia**  
⎕ pełnomocnictwo, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika 
⎕ dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli je składasz** 
⎕ inne załączniki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
** Opłatę skarbową:  
- za wydanie zaświadczenia w kwocie 21,00 zł 
- za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł 
należy wpłacić w kasie organu podatkowego lub na konto Gminy Miasta Ozorków                                                                                            
nr 64 87860001 0000 1528 2001 0142. 
 
Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art.2, natomiast wyłączenie art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.                         
o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) 
H. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 
 
 
30. Data……………………………………………………………. 
 

 
31. Podpis………………………………………………………………………… 
 
 


