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P-OSTA]\- O_WITNTE: -

Napodstawie ar1.215 $ I,art.216iart.2l7 ustawy zdnia2g sierpnia I997r. - Ordynacja

Podatkowa (tj. z20l5r.Dz.U. poz.613) Naczelnik Urzgdu Skarbowego w Zielonej G6rze

postanawla

sprostowai z urzgdu omylkg w numerze identyfikacji podatkowej zamieszczonym w decyzji

nr 0808-OB2.4000.1932.2016.JS z dnia 2L10.2016r, wydanej w wyniku czynnoSci zwi4zanych

zuniewalnieniem zurzEdupodw6jnie nadanego numeru identyf,rkacji podatkowej NIp.

Na stronie 1 decyzii w akapicie 2 w wierszu 6 zostal zamieszczony numer identyfikacji
podatkowej NIP w brzmieniu 929rs966r3, a winien by6 9291996312.

UZASADNIENIE

Fundacja Pomocy Poszkodowanym przez Koncern Volkswagen AG zostala

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S4dowym w dniu 12.09.2016r. Prawidlowy numer

identyfikacji podatkowej NIP zostal ujawniony w Krajowym Rejestrze S4dowym w brzmieniu

9291896312. Bl4d w numerze identyfikacji podatkowej jest wigc oczywist4 omylk4, niemaj4c4

ptzy tym wplywu na rozstrzygnigcie sprawy i mozna j4 sprostowai w trybie art. 215 $ 1

Ordynacji podatkowej.
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Na niniejsze postanowienie, stosownie do art. 215 $

Zgodnie z art.236 $ 2 pkt 1 ww. ustawy, zaLalenie

dorgczenia postanowienia Stronie do Dyrektora

poSrednictwem organu, kt6ry wydal postanowienie.

Otrzymujq:
1)Adresat
2)Al a

3 Ordynacji podatkowej, slu2y zazalenie.

wnosi sig w terminie siedmiu dni od daty

Izby Skarbowej w Zielonei G6rze za

Wz.p,h. NaczelTika
Pierwszego prTgdu Sk9rf bowego

0808-oB2.4000. I 980.201 6.JS
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DE CYJLJ A-
Dzialaj4c na podstawie art. 207 5 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 t. poz. 613 z pohn. zm.) w zwiqzku z art. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
13 puhdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w (Dz. U.
z 2012 poz. 131.4 z p6Ln. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzgdu Skarbowego w Zielonej G6rze:
- uniewa2nia z urzgdu NIP 9291896111 nadany podatnikowi FUNDACJI POMOCY
POSZKODOWANYM PRZEZ KONCERN VOLKSWAGEN AG z siedzib4 w Zielonej
G6rze przy ul. Jgdrzychowska 20D .

Uzasadnienie

Dnia 12.09.2016r. za poSrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru
S4dowego zostal nadany numer identyfikacji podatkowej NIP w brzmieniu: 9291896111
dla Fundacji Pomocy Poszkodowanym przez Koncern Volkswagen AG. W tym samym dniu
do tut. Urzgdu wptyn4t poprzez aplikacjg CRP KEP wniosek KRS do obslugi rgcznej. W wyniku
akceptacji wniosku dla ww. podmiotu zostal ponownie nadany numer identyfikacji podatkowej
NIP w brzmieniu: 9291896613.

, Dnia 13.10.2016 r. prezes fundacji Pan Jaroslaw Wieliriski zlotyl oSwiadczenie
iriformujqce, i2 sp6lka posluguje sig r.ryl4cznie numerem identyfikacji podatkowej NIP
w brzmieniu: 9291896312, kt6ry zostat ujawniony w Krajowym Rejestrze S4dowym.
JednoczeSnie Pan Jaroslaw Wieliriski wni6sl o uniewaznienie nadanego numeru identyfikacji
podatkowej NIP: 92918961 i 1.

Zgodme z art. 8b ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w
i platnik6w potwierdzeniem nadania NIP dla podmiot6w wpisanych do Krajowego Rejestru
S4dowego jest ujawnienie tego numeru w Krajowym Rejestrze S4dowym.

Organ podatkowy oceniaj4cy zebrany material dowodowy stwierdza, Ze w
przedmiotowej sprawie zachodzq przeslanki o kt6rych mowa w aft. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w, tj. doszlo do wielokrotnego nadania
NIP.
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Z uwagi na powyzsze ustalenia oraz bior4c pod uwagg interes prawny i gospodarczy

podmiotu Naczelnik Pierwszego Urzgdu Skarbowego w Zielonej G6rze orzeka jak w sentencji.

Zgodnie z art. 8a ust 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i
ptatnik6w informacja w przedmiocie NIP przekazywana jest automatycznie za poSrednictwem

systemu teleinformatyaznego przez CRP KEP do Krajowego Rejestru S4dowego bezpoSrednio

po jego uniewaznieniu.

Zgodnie z art. 8d ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i
platnik6w niniejszej decyzji nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnoSci.

Od niniejszej decyzji sluzy Stronie odwolanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej
G6rze za poSrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzgdu Skarbowego w Zielonej G6rze w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia zgodnie z art, 223 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodme
z art.222 ustawy Ordynacja podatkowa odwolanie od decyzji organu podatkowego powinno
zawierat zarzuty przeciw decyzji, okreSla6 istotg i zakres 2qdafia bgd4cego przedmiotem
odwolania oraz w skazywai dowody uzasadniaj 4ce te Zqdanie.
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