
………………………., dnia …………………… 

…………………………………………………                      (miejscowość)                  dd.mm.rrrr r.) 

(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy) 

………………………………………………… 
(adres wnioskodawcy) 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
(identyfikator podatkowy (NIP/PESEL) * 

………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

………………………………………………… 
(email) 

        Urząd Gminy Wiązowna 

Wydział Podatków 

        ul. Lubelska 59 

        05-462 Wiązowna 

 

 

WNIOSEK  

o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 

 Proszę o wydanie zaświadczenia - zaznaczyć właściwe okienko: 

 

1)  o niezaleganiu w podatku : 

  od nieruchomości 

   rolnym 

   leśnym 

   od środków transportowych 

2)  o wysokości zaległości podatkowych podatnika 

 

Zaświadczenie potrzebne jest dla przedłożenia .......................................................................... 
       (wskazać miejsce przedłożenia zaświadczenia) 

 

w celu .................................................................................................................................................... 
  (wskazać interes prawny lub przepis prawa będący podstawą żądania wydania zaświadczenia) 

 
     

 ………………………………………………… 

        ( podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

Do wniosku dołączam: 

1. dowód wpłaty – 21 zł 

2. dowód wpłaty – 17 zł za pełnomocnictwo 

 

 

Załącznik do usługi WP-02 

 



 

Zgodnie z art. 306 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015  r.  poz. 613 ze zm.) organ 

podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego 

potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w 

urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 
Zaświadczenie na żądanie podmiotów wymienionych w art. 306 g § 1 (zbywającego) i art. 306 h § 1 (1)jednostek organizacyjnych, 

które na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek), 2) 

kontrahentów podatnika prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości – w zakresie 

opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości, 3) małżonka podatnika, 4) wspólnika spółek wymienionych w art. 115 

§ 1) powoływanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem 

urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje 

małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek podatnika składa w/w oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania na formularzu ORD-M.         
* Stosownie do zapisu § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez 

organy podatkowe (Dz. U. Nr 293 poz. 1726), jeżeli podanie nie zawiera numeru identyfikatora podatkowego NIP albo PESEL 

organ podatkowy pozostawi podanie bez rozpatrzenia. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016) identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL- w przypadku podatników 

będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) NIP –w przypadku pozostałych podmiotów podlegających 

obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy.  


