
 
                                                                                              Kołobrzeg, dnia ................................
NIP/PESEL ______________________________

_____________________________
      nazwa / imię i nazwisko

_____________________________
    aktualny adres siedziby / zamieszkania

_____________________________
    adres siedziby / zamieszkania z ostatnich 5 lat

telefon.......................................................
           Naczelnik Urzędu Skarbowego

    w Kołobrzegu

Proszę o wydanie zaświadczenia o NIEZALEGANIU W PODATKACH WOBEC URZĘDU

SKARBOWEGO / UJAWNIONYCH ZALEGŁOŚCIACH PODATKOWYCH*  celem przedłożenia

w ................................................................................................................................................................

w sprawie...................................................................................................................................................

Oświadczam, że*:

– nie prowadzę jakiejkolwiek działalności podlegającej właściwości innego Urzędu Skarbowego,

– prowadzę działalność gospodarczą podlegającą właściwości ............................................................

.............................................................................................................................................................
                                                                                 nazwa Urzędu Skarbowego

           __________________________________________
                                              podpis wnioskodawcy

Dotyczy osób fizycznych:
                                - opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
                                - wpłacających zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego*, że 

składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku bieżącym zostały zapłacone.

                                                                  __________________________________________
                                    podpis wnioskodawcy

WSKAZANIE SPOSOBU ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie zostanie odebrane: 

OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE URZĘDU / PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W SIEDZIBIE URZĘDU / POCZTĄ*

Udzielam pełnomocnictwa do odbioru:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko pełnomocnika, identyfikator podatkowy, stopień pokrewieństwa jeżeli udzielenie pełnomocnictwa jest 
zwolnione z opłaty skarbowej

Adres (w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty):________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                                                                                   ___________________________________

*niepotrzebne skreślić                                                                podpis wnioskodawcy



Lp Komórka organizacyjna Ustalenia Data i podpis

1
Dział Obsługi Bezpośredniej 

SOB

1) Nie występują nie przypisane zobowiązania 
podatkowe na podstawie deklaracji, korekt deklaracji.

2) Nie występują nie przypisane decyzje podatkowe.

2

Referat Czynności 
Analitycznych i 
Sprawdzających oraz 
Identyfikacji i Weryfikacji 
Poprawności Rejestracji 
Podatników SKA-3

Nie występują nie przypisane zobowiązania 
podatkowe na podstawie deklaracji, korekt deklaracji.

3

Referat Podatków 
Dochodowych i Podatku od 
Towarów i Usług, Podatków 
Majątkowych i Sektorowych 
oraz Wymiany Informacji 
Międzynarodowej SPV-1

1) Nie prowadzi się postępowania podatkowego

2) Nie zostanie wydana decyzja wymiarowa w ciągu 7 
dni od dnia złożenia wniosku

4

Referat Podatków 
Dochodowych i Podatku od 
Towarów i Usług oraz 
Podatków Majątkowych i 
Sektorowych SPV-2

1) Nie prowadzi się postępowania podatkowego

2) Nie zostanie wydana decyzja wymiarowa w ciągu 7
dni od dnia złożenia wniosku

5
Wieloosobowe Stanowisko 
Spraw Karnych Skarbowych 
SKK

(Wypełnia się jeżeli o taką informację wystąpił 
wnioskodawca).
Prowadzi się/ Nie prowadzi się postępowania karnego 
skarbowego

6
Referat Spraw 
Wierzycielskich 

SEW

(Wypełnia się w przypadku występowania zaległości).

Nie prowadzi się postępowania o udzielenie ulgi w 
spłacie zaległości podatkowych.

7
Dział Egzekucji 
Administracyjnej 

SEE

(Wypełnia się jeżeli o taką informację wystąpił 
wnioskodawca).
Nie prowadzi się postępowania egzekucyjnego 

8
Referat Rachunkowości 

SER

1) Zalega w płatnościach podatków

2) Nie zalega w płatnościach podatków


