
              Mirsk, dnia ………………………
      ………………………………
          /nazwisko i imię/
/Numer identyfikacji podatkowej/***

    ……………………………….
         /data urodzenia/

   ……………………………….
      /adres zamieszkania/

Burmistrz Miasta i Gminy
           w Mirsku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości.

Proszę o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w ………………………...……………..
…………………………………………………… w liczbie egzemplarzy …………………….
W zaświadczeniu proszę o ujęcie następujących informacji:
- wyszczególnienie zaległości /tytuł, okres, kwota/:

                  tak nie nie dotyczy
- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej:

    tak    nie                       nie dotyczy
- o prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji, również w zakresie innych niż 

podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy:
               tak  nie  nie dotyczy

- o prowadzeniu postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe wobec 
Wnioskodawcy:

    tak  nie  nie dotyczy

   ………………………………….
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Pouczenie:
***zgodnie  z  §  2  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  24  grudnia  2002r.  w  sprawie  zaświadczeń 
wydawanych przez organy podatkowe w przypadkach gdy żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP), a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego, o którym 
mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu 
określonego w art.169 § 1 ustawy, pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.

Wypełnia organ podatkowy:

1. Czy prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości 
zobowiązań Wnioskodawcy:



a) łączne zobowiązania podatkowe ……………………………………………………….
b) podatek od nieruchomości o.p. …………………………………………………………
c) podatek rolny o.p. ………………………………………………………………………
d) podatek leśny o.p. ………………………………………………………………………

 ………………………..
 /data i czytelny podpis/

e) podatek od środków transportowych o.f. ………………………………………………

………………………..
 /data i czytelny podpis/

f) podatek od nieruchomości o.f. ……………………………………………………........
g) podatek od posiadania psów ……………………………………………………………

………………………..
 /data i czytelny podpis/

h) podatek od środków transportowych …………………………………………………...

………………………..
 /data i czytelny podpis/

2. Zaległości Wnioskodawcy /wraz z należnymi odsetkami/:

a) podatek od środków transportowych o.f. ……………………………………………….

………………………..
 /data i czytelny podpis/

b) łącznie zobowiązania pieniężne ………………………………………………………...
c) podatek od nieruchomości o.f. ………………………………………………………….
d) podatek od posiadania psów ……………………………………………………………
e) podatek od nieruchomości o.p. …………………………………………………………
f) podatek rolny o.p ……………………………………………………………………….
g) podatek leśny o.p. ………………………………………………………………………
h) Podatek od środków transportowych o.p. ………………………………………………

………………………..
 /data i czytelny podpis/


