WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

FORMULARZ F-053/3
obowiązuje od 16.08.2012 r.

Podstawa prawna: Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst Numer dokumentu (wypełnia Urząd Skarbowy)
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

A. ORGAN PODATKOWY
1. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek:

B. DANE WNIOSKODAWCY

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. podatnik niebędący osobą fizyczną
3. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię**.

2. osoba fizyczna

4.Regon*/Data urodzenia**

5. Identyfikator podatkowy 1
NIP

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

B.2.ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
6. Aktualny adres:

7. Poprzednie adresy siedziby/zamieszkania w ciągu ostatnich 5 lat (jeśli nie uległy zmianie wpisać „bez zmian”):

B.3. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA
8. Nazwisko, imię i identyfikator podatkowy (NIP/PESEL) współmałżonka

B.4. FORMA OPODATKOWANIA
9. Forma opodatkowania

10. Podatnik VAT (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□Tak

□ Nie

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
11. Nazwa działalności prowadzonej przez wnioskodawcę, adres , NIP ................................................................….................................

............................................................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................
Organy podatkowe właściwe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych (podać w przypadku gdy właściwy jest inny organ
podatkowy):
podatek dochodowy (podatnik) - ………………………………………………………………………………………………………..
podatek VAT -…………………………………………………………………………………………………....................................…
podatek dochodowy od os. fizycznych (płatnik) …………………………………….........................................................................
Poprzednie miejsca prowadzenia działalności w ciągu ostatnich 5 lat (jeśli dane nie uległy zmianie wpisać „bez zmian”):
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.

D. WNIOSEK

1

Identyfikator podatkowy: PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT
NIP – dla pozostałych podmiotów
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12. Proszę o wydanie zaświadczenia o treści określonej poniżej (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ o niezaleganiu w podatkach
□ o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych

ilość zaświadczeń: …........
ilość zaświadczeń: …........

Ponadto proszę o podanie w zaświadczeniu informacji:
□ o podatkach, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
□ o prowadzonym postępowaniu w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
□ o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym
□ inne (podać jakie): …...................................................................................................... ........................................
13. Zaświadczenie to będzie przedłożone w .................................................... w celu ....................... ...............................................……....
E. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
14.

składający płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
Potwierdzam, iż za niżej wymienione miesiące:
…............................................................................................................................ ........................................................................
nie wystąpiły kwoty do wpłaty z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
składający podatnik – podatku dochodowego:
Potwierdzam, iż za niżej wymienione miesiące/kwartały (niepotrzebne skreślić)
…............................................................................................................................ ........................................................................
nie wystąpiły kwoty należnych zaliczek do wpłaty.
F.FORMA ODBIORU ZAŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat):
15.

❑osobiście ❑przez pełnomocnika ❑za pośrednictwem poczty na adres (podać jeżeli jest inny niż w części B2 wiersz 6):

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

G. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ
(Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością)
16.Data:

17. Podpis:

18.Telefon kontaktowy:

Pouczenie:
Przy ubieganiu się o zaświadczenie przez spółkę nie posiadającej osobowości prawnej wymagalne są podpisy wszystkich wspólników.
Zaświadczenie odbiera wnioskodawca bądź osoba reprezentująca wnioskodawcę (upoważnienie na piśmie) za okazaniem dowodu tożsamości.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający wpłatę opłaty skarbowej
Opłata skarbowa:
21 zł – za każdy egzemplarz zaświadczenia, z wyłączeniem zwolnień (podstawa prawna ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr
225, poz. 1635 z późn. zm.).
17 zł – za pełnomocnictwo, z wyłączeniem zwolnień (podstawa prawna ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. Nr 225, poz.1635
z późn. zm.).
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