
Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb wydawania zaÊwiadczeƒ;

2) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych in-
formacji w sprawach zaÊwiadczeƒ oraz szczegó∏o-
wy sposób jej prowadzenia;

3) wzór rejestru zaÊwiadczeƒ oraz szczegó∏owy spo-
sób jego prowadzenia; 

4) w∏aÊciwoÊç miejscowà i rzeczowà organów podat-
kowych do wydawania zaÊwiadczeƒ; 

5) wzory zaÊwiadczeƒ okreÊlonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, zwa-
nej dalej „ustawà”. 

§ 2. Je˝eli ˝àdanie wydania zaÊwiadczenia nie za-
wiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a wnio-
skodawca nie zosta∏ zwolniony z obowiàzku ewiden-
cyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników, organ podatkowy po
wyczerpaniu trybu post´powania okreÊlonego
w art. 169 § 1 ustawy pozostawia ˝àdanie bez rozpa-
trzenia.

§ 3. Je˝eli wnioskodawca przebywajàcy za granicà
wyst´puje o wydanie zaÊwiadczenia osobiÊcie lub za
poÊrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urz´du konsularnego albo przez pe∏nomocnika za-
mieszka∏ego w kraju, organ podatkowy przesy∏a za-
Êwiadczenie w∏aÊciwemu polskiemu przedstawiciel-
stwu dyplomatycznemu lub urz´dowi konsularnemu,
w celu dor´czenia wnioskodawcy po pobraniu op∏aty
konsularnej. 

§ 4. Organ podatkowy wydaje zaÊwiadczenie o nie-
zaleganiu w podatkach lub stwierdzajàce stan zaleg∏o-
Êci po porozumieniu:

1) z organami podatkowymi, które by∏y w∏aÊciwe
miejscowo, je˝eli zosta∏y one wskazane we wnio-
sku podatnika lub w piÊmie wyra˝ajàcym zgod´,
o której mowa w art. 306g § 1 i art. 306h § 1 usta-
wy;

2) z organami podatkowymi, od których otrzyma∏ do
realizacji tytu∏y wykonawcze.

§ 5. 1. ZaÊwiadczenie na ˝àdanie podmiotów wy-
mienionych w art. 306g § 1 i art. 306h § 1 ustawy jest
wydawane za zgodà podatnika wyra˝onà na piÊmie,
z jego podpisem urz´dowo lub notarialnie poÊwiad-
czonym, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Podstaw´ do wydania zaÊwiadczenia o niezale-
ganiu w podatkach lub stwierdzajàcego stan zaleg∏o-
Êci, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, stanowi
zgoda podatnika wyra˝ona na piÊmie, z jego podpisem
i piecz´cià u˝ywanà dla celów tej dzia∏alnoÊci.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g
i 306h ustawy, termin do wydania zaÊwiadczenia obli-
cza si´ od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia podatnika wyra-
˝ajàcego zgod´. 

§ 6. 1. Zwrócenie si´ do innego organu podatkowe-
go o podanie informacji niezb´dnej do wydania za-
Êwiadczenia oraz przekazanie ˝àdanej informacji po-
winno byç dokonane w formie elektronicznej, telefo-
nicznej lub faksem i bez zb´dnej zw∏oki, potwierdzone
pisemnie.

2. Przekazanie lub otrzymanie informacji odnoto-
wuje si´ w ewidencji przekazanych lub otrzymanych:
informacji w sprawach zaÊwiadczeƒ, ze wskazaniem or-
ganu podatkowego, któremu przekazano lub od które-
go otrzymano informacj´, imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska s∏u˝bowego pracownika tego organu, które-
mu przekazano lub od którego otrzymano informacj´,
a tak˝e treÊci przekazanej lub otrzymanej informacji.

3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 2, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

§ 7. 1. W rejestrze zaÊwiadczeƒ wpisuje si´: 

1) imi´ i nazwisko lub nazw´, miejsce zamieszkania
lub adres siedziby oraz numer identyfikacji podat-
kowej (NIP) wnioskodawcy ubiegajàcego si´ o wy-
danie zaÊwiadczenia;

2) dat´ wp∏ywu wniosku albo zgody;

3) numer ewidencyjny zaÊwiadczenia;

4) informacj´ o treÊci wniosku;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie zaÊwiadczeƒ wydawanych przez organy podatkowe.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.



5) informacj´ o sposobie za∏atwienia wniosku; 

6) informacj´ o treÊci zaÊwiadczenia;

7) informacj´ o sposobie dor´czenia zaÊwiadczenia. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, sà wpisywane do
rejestru bez zb´dnej zw∏oki. 

3. Wzór rejestru zaÊwiadczeƒ okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia. 

§ 8. ZaÊwiadczenia sà wydawane przez organ po-
datkowy w∏aÊciwy rzeczowo i miejscowo w sprawach
poszczególnych zobowiàzaƒ podatkowych.

§ 9. 1. Wzory zaÊwiadczeƒ o: 

1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajàcych stan
zaleg∏oÊci — okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia;

2) wysokoÊci zobowiàzaƒ spadkodawcy — okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia; 

3) wysokoÊci zaleg∏oÊci podatkowych zbywajàcego —
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;

4) wysokoÊci zaleg∏oÊci podatkowych podatnika —
okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia;

5) wysokoÊci obrotu w podatku od towarów i us∏ug
i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika
w podatku dochodowym od osób fizycznych —
okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia;

6) wysokoÊci obrotu w podatku od towarów i us∏ug
i w podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika
w podatku dochodowym od osób prawnych —
okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

2. Na ˝àdanie wnioskodawcy zaÊwiadczenie jest
wydawane na przedstawionym przez niego formula-
rzu.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. I. O˝óg
———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏

uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463),
które w tym zakresie przestaje obowiàzywaç z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 240 — 15728 — Poz. 2067



Dziennik Ustaw Nr 240 — 15729 — Poz. 2067
Z

a∏
àc

zn
ik

i d
o

 r
o

zp
o

rz
àd

ze
n

ia
 M

in
is

tr
a 

Fi
n

an
só

w
z 

d
n

ia
 2

4 
g

ru
d

n
ia

 2
00

2 
r. 

(p
o

z.
 2

06
7)

Z
a∏

àc
zn

ik
 n

r 
1

Z
a∏

àc
zn

ik
 n

r 
2



Dziennik Ustaw Nr 240 — 15730 — Poz. 2067

Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 240 — 15740 — Poz. 2067


