WF -03 - 1

……...………………………………………….

Kalisz, dn. ………..……………………….

nazwa pełna / imię i nazwisko

……...………………………………………….
adres siedziby / zamieszkania

……...………………………………………….

Prezydent Miasta Kalisza

Numer identyfikacji podatkowej podatnika *

Proszę o wydanie zaświadczenia **:
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaległości /ZAS-W/
w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika
zadarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających
z deklaracji lub innego dokumentu /ZAS-KP/
o wysokości zobowiązań spadkodawcy /ZAS-S/
o wysokości zaległości podatkowych zbywającego /ZAS-Z/
o wysokości zaległości podatkowych podatnika /ZAS-P/
o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych
hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym /ZAS-HZ/
o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
/ZAS-HZU/

Zaświadczenie jest mi potrzebne dla przedłożenia w …………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………………………….
w celu …………………………………………………………………………..

Sposób doręczenia:***
osobiście
na adres zamieszkania / siedziby

Informacja dotycz ąca prz e twarz ania danych osobowych:
Administrator danych osobowych.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Inspe ktor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:
• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Ce le i podstawy prz e twarz ania.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnieniednia
obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z Ddnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
O dbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione
firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu
Informatycznego OT AGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.
Prz e chowywanie danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu wydania zaświadczenia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 5 lat.
Prawa osób, których dane dotycz ą.
W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania zaświadczenia.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

…………………………………...………………….
podpis
* Identyfikatorem podatkowym jest:
- numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem Pesel nieprowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
- numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu o którym mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r., poz. 1314 z późn.zm.)
** Wybrać wnioskowany rodzaj zaświadczenia wstawiając znak X w odpowiednim kwadracie
*** Wybrać sposób doręczenia wstawiając znak X w odpowiednim kwadracie

Adnotacje Urzędu
REFERATY
RRD

L.p. Zobowiązania podatkowe
zalega/nie zalega
wysokość zaległości

odroczenie/rozłożenie na raty
*
tak/nie

RWPiO
inf.o prowadz.postępowaniu
mający m na celu ustalenie lub określenie
wy sokości zobow.wnioskodawcy
(jest/nie jest)

1. Podatek rolny

2. Podatek leśny

3. Podatek od nieruchomości

4. Podatek od środków
transportowych

5. Opłata targowa

6. Opłata skarbowa

7. Odpady komunalne

Referat Egzekucji Podatków
i Opłat

*

Inf. o prowadzony m post.egz. w administracji w ty m również inne niż zobowiązania
podatkowe tak/nie

/ w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty podać kwotę i nowy termin płatności raty

