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2. Kolejny nr egz. / og6lem liczba egzemplarzy.-{)

3. ldentyfikator podatkowy NIP

8212393379

GMINA SKORZEC

I, tr i trIrypehia sie wzalezno6ci od i4dtrego pzz Wnioskodawcg akesu

L Zailwiadcza sie, ze nie ujawniono /xlixrmixp *)

Wg stanu na dzien . .. .27..48.2013. . .

(dzieri-miesi4c-rok)
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kwota. ..zl,zostala odroczona do dnia. ......;..:
tozl - miesiqc - rok)

l<wota. ..zl,zostalaodroczona do dnia..:.......
( - miesiqc - rok)

krivota. . .zl, zostala odroczona do dnia.
(

kwota. . .zl, zostala odroczona do dnia.
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zalegloSci poqatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w czQ5ci A;i.1
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kwota. . . .Azostafa roAo2onana. . . . .rat,zterminem platno6ci ostatniej ratywdliy. .

(dzieri-miesiEc-rok

itwota. ...dzostala rozNo2onana... ..rat,zterminem platnoSci ostatniej ratywdliY."
rf (dzieh-miesiqc-rok

i{,,Jota. ...zlzostala rozlo2onana... ..ral,zterminem platno6ci ostatniej ratywdniu..
(dzieri-miesiqc-rok

ir.,qi/ota. ...zlzostala rozloaonana... ..rat,zterminem platno5ci ostatniej ratywdnig. '
(dzieri-miesiqc-rok
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(zaznaczY1 wlaSciwY l<tuadrat)

.', a) prowadzone jest postqpowanie egzekucyjne w administracji, r6wnieZ w zakresie innych ni2 podatkowe zobowiqzah

Wnioskodawcy

E 1.tak [ 2.nie

V-i 
b) prowadzone jest postqpowanie w sprawach o pzestqpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

[ 1.tak [ 2. nie

iV. trta podstawie art.306e g3 ustawy z dnia 29 sierprria 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 z p62n' zm')

V informuje sig, 2e juf{ nie jest .) prowadzohe postqpowanie majqce na celu ustalenie lub

okre5lenie wysokoSci zobowiqzah Wnioskodawcy.

V. Dokonanozaplatyoptatyskarbowejwwysoko5ci...... "'0'00 """' zl

ta :l . *rtbqfuernqgsSxkrbouulurpoffixle

'rlll. Xi*gu*qaoptrr=,xblmbcnjl / Zwolniono od optaty skarbowej *) na podstawie. . ' '. .

t.ar1.7.pkt.3 ustawy.z dnia.i6.listopada 2006.r..o.oplacie skarbowei.Dz.lJ..z.2012 r.,.po2.12822.p62n. zm.. .
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