
.t. Nr zaświadczenia.1 01 7-oB-1.4066,.1 685,201 6 WYPEŁNlĆ NA MAszYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘczNlE, DUZYMI, DRUKoWANYMl LlTERAMl, oZARNYM LU8 N!EBlEsKllvl KoLoREM.

Nazwa i adres organu podatkowego
:,i. ]": i " ]] i

Wg Stanu na dzień

\#ynoszą ogołem

P|OTRKÓW TRYB. 18-1o-2o16
i.i",*o*o* , 

jaa
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odpowiednie Części l, ll i lll Wpełnia się w zależności od żądanego pEez Wnioskodawą zakresu infomacjl
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Wymienionego W częŚci A,
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Podstawa prawna: Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. |_). z2O15 r. poz, 613, z$żn. an.).

A. DANE WNlosKoDAWcY

A. 1 . DANE |DENTYF|KACYJNE

7710020211
4, Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię
URZĄD MIASTA PlOTRKOWA TRYBUNALSKlEGO

5, Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

A,2. ADRES slEDZlBY / ADRES ZAM|ESZKANIA
7. Województwo

LÓDZK|E
10. Ulica
PASAZ KAROLA RUDOWSKlEGO

12, Nr lokalu

13. Miejscowość

PloTRKÓW TRYBUNALSKl
15. Poczta

PloTRKÓW TRYBUNALsKl
14. Kod pocztowy

97-300



WYPEŁNlĆ NA MASZYNlE, Koi,|PUTERowo LUB RĘczNlE, DUŻYM|, DRUKoWANYMl L|TERAMI, czARNYM LUB NlEBlEsK|M KoLoREM

Il, ZaświaOcza się, ze nie ujawniono odsetek zazwłokę, o których mowa w art,53a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. -
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**)wnioskodawcy, 
wym ienionego w części A,

18.10.2016
(dżień_miesiąc_rok)

zł, słownie:

z tego, od zaliczki

za okres
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zł zostala odroczona do dnia . ,

złzostała odroczona do dnia .. ,

zł została odroczona do dnia . . .

zł została odroczona do dnia . . .
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zł została rozłożona na
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rat, z term inem płatności ostatniej raty w dniu ,

rat, z term inem płatności ostatniej raty w dniu ,

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu ,

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu .
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(zaz n aczyć wla ściwy kw adft t)

,l 
. jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, rownież w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

E,.,"* E 
'. 

n'"

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

D,.,"* E ,. n'"

V.ruapodstawieań.306e§3orazwzwiązkuzart.306e§7ustawyzdnia29sierpnia1997r.-Ordynacjapodatkowa
informuje się, że jmO</ 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 mająee 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.
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Vl. --) Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 0.00 zł,

słownie:.

data wpłaty. numer pokwitowania / numer rachunku bankowego uzędu gminy (miasta 1 
**)
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Vtll.*)Wj/zwolnionoodopłatyskarbowej--)napodstawie
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(pieczęc uzędowa, jeżeli zaśwadczenie nie (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuźbowego, a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w
formie dokumentu elektronicznego - bezpieczny podpis eIektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego

kwaIifikowanego ceńyfikatu lub podpis potwierdzony prof]lem zaufanym ePUAP)
jest Wydawane W formie dokumentu

eIektronicznego)

") Wypanie w pzypadku wydania zaświadczenia na więcej niz jednym egzemplarzu druku.

"*) Niepotzebne skreślić,

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek zazwłokę, o których mowa w ań. 53a ustawy z dnia 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 ań. 49 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych
(ań. 306e § 5 i7 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. - Ordynacia podatkowa).
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