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Podstałaprawna: An3O6eustav".yz()ni r29sierpnia 1997r. -ordyllacjapooatkowa (Dz,U.z21 ,?.r.póZ..749 zpożn.zm.)

|A. DANE Wł{losKoDAWcY

A.1. DANE |DENTYFIKACYJNE
3. ldentyfikator podatkowy NIP

7741002289

l. ZaŚwiadcza się, ze nie ujawniono /rriaxxian*) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w częściA,

w/g stanu na dzień . . . 10.09.201.4...
(dzień-miesiąc-rok)

WYnoszą ogółemxxxxxxxxxxxxxxx , zł, Słownie .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z tego, Z tytułu

zaokres wkwocie ..,.zł
z tego, z tytułu

zaokres .wkwocie ....zł
z tego, z tytułu

zaokres .wkwocie ,...zł
z tego, z tytułu

za okres ,.wkwocie .... ż

l l *a*urilO.-o,się;im 1 )-):

kwota..

kwota..

kwota..

kwota..

F in.

.zł, została odroczona do dnia.

.zł, została odroczona do dnia.

.zł, została odroczona do dnia.

.zł, została odroczona do dnia.

(dzień-miesiąc-rok)

tdzień-miesiąc-rok.1

(dzień-miesiąc-rok)

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię. data urodzenia

SAMO DZl E LNY P U BLl CZNY ZAKŁAD O Pl EKl ZDROWOTN EJ WOJ EW ODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO l TRANSPORTU SAN|TARNEGO W PŁOCKU

A,2. ADRES SlEDZ|BY i ADRES ZAMlESZKAN lA
6. Wojewódźwo

MAZoWlECKlE
9. Ulica
GWARDllLUDoWEJ

PŁoCK
14. Pocźa

PŁocK

Odporrrednie aęści l. ll i ll I uvpełnia sie rv zaleznmci od ądanąo prze Wntoskodawcę akesu rnfomacji

Min
(dzień-miesiąc-rok)



kwota.

kwota

kvvota.

li,\yOtO.

zł została

zł została

z.ł została

,:ł została

rcz-łoż.clna na

razłożQna ",a

rozłozona rra

rozłozo,,lći l'|.j

.rat, z terminem płatności ostatniej

.ral, zterminem płatności ostatniej

.rat, z terminem płatności ostattliej
],:',.: ,,,:.

.ial., z ternlirienl płainości ostatnlei

raty w dniu.
(dzień

raty w dniu.
(tizień

raty w dniu.
ł,ctzierl

raly w dniu.
(dzień

- miesiąc - rok)

- miesiąc - rclk)

- miesi;lc - rok)

- miesiąc - rok)

I l l xXrxx*aoorer.lęvfinxNghaaknxiootnodalrcy. ")
(zaŹn aezyc wła ściwy kw ad rał

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

il 1.tak t 2nie

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

[ 1."k [ 2. nie

lV. Na podstawie ań.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2O12r. poz.749 z pożn. zm,)
informuje się, ze }ęd/ nie jest -) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub
określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

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

słownie..dwadzieścia jeden. ,zł.. , .

l'V, DNlU.09.09-2014.NA KoNIo.uRzĄD MlEJsKl.vlł RADoM.lu,.NR.52.1240 3259 .1111,00,1.0 1.340.6544

Vl. XlrpoOlroloełałrxkmbmjxlapndxtarxb

Vl l. t*ryocnxgxnpłexiadwhnnĘl x*nZwńirxlo<ndnpłetp<ffiuej -) na podstawie.

r:'

t.:
,|,.
i.

' 'rid&§e'uĘóovla

-) Niepotrzebne skreślić.
--) Wypełnić w pzypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.
1) Jezeli zapłalazaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożonana raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub
inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości
podatkowych (ań.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Min. Fin- ZAS-W,,, l 2"

*)


