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ZAS_W zAśwnDczENIE o NIEZALEGANIU w poDATKAcH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚC!

,l. Nr zaśWiadczenia

RPI490-782114

l. Zaświadcza się, że nie ujawniono /xiaxnicoo*) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w częściA,

w/g stanu na dzień .. - 12.a3.2014...
(dzień-miesiąc-rok)

WynoSząogołem.zł,słownie.xxxxxxxxxxxxxxxpfixxxxxpofixxxxxxnqxxxxxxpfixxxxx

z tego, z tytułu

za okres .w kwocie

z tego, z tytułu

zaokres ;.. .wkwocie

z tego, z tytułu

za okres .w kwocie

z tego, z tytułu

za okres .w kwocie

! l :darinx*xrmnłrxru 1 )-):

kwota. . .zł, zostałaodroczona do dnia.
(dzień-miesiąc-rok)

kwota. ..zł,zostałaodroczonadodnia. ....:.,

kwota. . .ż, zostałaodroczona do dnia.
(dziń-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

kwota. .....i...zł, zostałaodroczona do dnia.
(dzień-miesiąc-rok)
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2. Kolejny nr egz, / ogółem liczba €zomplarźy **)

Odpowiednie eęfui l II i III vypeŁria się w zależności od żądmqo poe Wniokodarcę alcesu infomacji
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kwota. . . , zł została rozłozona na

kwota. . , ,zł została rozłożonana

kwota. ...Azostała rozłożonana

kwota. ,,,złzostała rożożonana

.rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień-miesiąc-rok)

. .rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu,
(dzień-miesiąc-rok)

. .rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień-miesiąc-rok)

.rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień-miesiąc-rok)

l l I xrrffigiłxinxr&utflłice@my: -)
(zazn aczyć własciv,ry l<ltvad rat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, równiez w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań
Wnioskodawcy

[ 1. tak E 2.nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o pzestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

[ 1.tak [ 2.nie

lV. na podstawie ań.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U, z2012r. poz.749 zpóżn. zm.)

informuje się, że }eetx1 nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub
określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonanozapłatyopłatyskarbowejwwysokości...... .21..00....,,, zł

słownie. .dwadzieścia jeden. .zł

wplata.dnia , 1.2.a3.2014.na rachunek nr 46 1050.0099.5593O211.7111 1117.
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*) Niepotzebne skreślic..
-*) Wypełnić w pzypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplaż u druku.

1) Jezeli zapłatazaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub lozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub
inkasent do dnia uptywu terminów, o których mowa w ań.49 §'| ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległoŚci
podatkowych (ań.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1n997 r. - Ordynacja podatkowa).
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