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\Nazwa i adres organu podatkowego

NAczELNlK DoLNoŚLĄsKlEGo URZĘDU sKARBoWEGo WE WRoc{
ŻM|GRoDZKA 141, 51 _1 30 WRocŁAW

LUB sTWlERDzAJĄcE STAN zALEGŁoścl

(7)

WRocŁAW 20:09-2017
(mieiscwość i data)

2. KoleJny nr egz. / llczba

zAq'lŕlíŚ ůś'f' bó'-,Hä,á*,,oDcz E N l E o N l EZAL E GAN t U W P o DATKAc H
SKARBOWEGO

WE WRoCł.ĄWIU
ul. Żmigrodzka 141.
5t_13n V/rocław

Podstawa prawna: Art. 306e $ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna{a podatkowa (Dz, tJ.22017 r. poz.2O1).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A. 1. DANE IDENTYFIIGCYJNE
3. ldenMikator

6151706942
Nazwisko, urodzenia rok)WIELOS szP IT SAMODZ ELNY PUBL CZNY zEs PÓŁ

OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

4.2, ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
6.KraJ
POLSKA

7' Województwo

DoLNoŚLĄSKlE
8. Powiat

ZGORZELECKI
10. Ulica 1 I 12. Nr uZGORZELEC LUBAŃSKA 11-12

1 pocztowy

59-900ZGORZELEC ZGORZELEC

odpowiednĺe CzęŚci l, ll i lll Wpeĺnĺa się w zależnoścĺ od żąclanego przez wnioskodawię zał.:esu informacji'

Zaświadcza się, że nĺe ujawniono zaległoŚci podatkovvych /xnaĺnmp1oołqgbŕ,Ei<pĺffixyę1**)wnioskodawcy,
Wymienionego W części A,

Wg stanu na dzień 20-09-201'7 ' . '
(dzioń . mlosiąc. rok)

\^/ynoszą ogoľem Xxxxxxxxxxxł()q zł, słownie:' XXXIXXXĺłXXX{XX{{X'XXXIXXIXIXXXXXX{XXX\X.X.xIXXXXXXXX
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za okres w kwocie
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za okres w kwocie
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ll. zaświadcza się, że nie ujawniono odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
ordynacja podatkowa / ľ}axnn{uľĺ<ĺłĺdšE'tRĺeä(Hilło*ęTłlĺotńr}4ořt(xilt!vľüxĺÄtítx68głxsM[rĄÄ'*6n;gn9xgigFpńiąxfs0ftľxxxx
$Íĺ*y'ĺsoJäxpsďät{{öüľg 

* *) 
w n io s k o d a w c y, w ym ie n i o n e g o w cz ę ś c i A,

wg stanu na dzień 
?9*9'P":?0,J'T

Wynosząogółem ''' zł, słownie:''' ''

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

lll. )ne€{łfixšxtlo{6,lĺreĺľilüÜNixďäuíšľx!90íl€ilüxülŕxxĺr(đrę€o()ntl1) '")

kwota zł została odroczona do dnia

kwota ' zł została odroczona do dnia

kwota . zł została odroczona do dnia

kwota zł została odroczona do dnia

zł

Zł,

zł

(dzióń-mi6siąc_rok)

w kwocie

w kwocie

w kwocie

w kwocie

zł

(dzi6ń_mi65iąc_rok)

(dzi6ń-miesiąc_Íok)

(dŹi6ń-mi63iąc-rok)

kwota

kwota

kwota

kwota

zł została rozłoŻona na

zł,została rozłoŻona na

zł została rozłoŻona na

zł została rozłoŻona na

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

(dŹień_miesiąc_Íol)

(dzień_ńieśiąc-íok)

(dza6ń. niesiąc - rok)

(dŻiéń-mi6siąc-rok)

l V. Ílŕxo<ĺďmĺriłxlÖg<mixrxĺxio&:üno9cxyrŕrxiooąn<ĺxmęśclt$<l 
--)

(z a z n a czyć w la ś c iw y kw a d ra I)

1 . jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

E ,. ,"x E z. ni"

2. jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

E ĺ. ,uL E ,' n'"

V. lĺapodstawieart.306e$3orazwzwiązkuzart.306e$7ustawyzdnia29sierpnia1997r.-ordynacjapodatkowa
informuje się, że )retx/ nie jest **) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub okreŚlenie wysokości
zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
ordynacja podatkowa albo postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań
wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art.53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja
podatkowa zostało zakończone.

zAs-w,,, 2,'
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Vl' --) Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokoŚcĺ

słownie:'dW?dzipŚpią jqdęn'ął.'

Vll. *) *finoobľnnoopłttĺłdffit0dcł)og(RffdffĺaÍt{ŕ ' . .

21,00.

Vlll. *) xĺĺupodBgaxľffiíĺloľffiüÜ!(łlj)ťrąüffilíJílo(ÜdĘŮa6loffiEÜxt;--)na podstawie

,ioi

WYPEŁNlĆ KoNłPUTERoWo LUB RĘczNlE, DUŻYMll, DRUKoWANYl?ĺl L|TERAl/l' czARNYM LUB NlEBlESKlM KoLoRElV

I-eszczak
k Referatu

zł

z
ll

(pieczęć uÍzędowa' jeżeli zaświadczenie nie
jest Wydawane W formĺe dokumentu

elekľonicznego)

rl
-4

a)

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska slużbowego' a jeżeli zaśWiadczenie zostało Wydane W formie
dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony proĺllem zaűĺanym eRÚÄi;

-) 
Wypełnió w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niŹ jednym egzemplarzu druku.

**) Niepotrzebne skreślil.

1) Jezeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek za zwłokę, o których mowa W art. 53a ustawy z dnĺa 29 sierpnia
1997 r. - ordynacja podatkowa została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że odpowiednio podatnik, płatnik lub inkasent do dnia
upływu terminów' o których mowa W art. 49 $ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - oidynacja podatkowa, nie posiada za|egłości podatkowych
(art.306e S 5 i7 ustawy zdnia2g sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa).
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