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1.Identyfikator podatkowy Wnioskodawcy  
(PESEL lub NIP) 
 

 

2. Identyfikator podatkowy małżonka 
(PESEL lub NIP) 
 

3. Nr dokumentu 
 

  

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
O DOCHODACH, PRZYCHODACH, OBROTACH, PODATKU NALEŻNYM, 

BRAKU ZEZNANIA, O NIEPROWADZENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I FORMIE JEJ OPODATKOWANIA I O NIEFIGUROWANIU 
 W EWIDENCJI URZĘDU 

Data wpływu do urzędu:   

Podstawa prawna: Art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa  
(j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 201)  

 

 
  

A. ORGAN PODATKOWY   

 

 

4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku 
  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA   

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY   

 5. Nazwisko 6. Imię   

7. Kraj 8. Miejscowość 9. Kod pocztowy   

10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 13. Telefon   

B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA (wypełnić tylko wówczas, gdy zeznanie zostało 

złożone wspólnie z małżonkiem za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek i zaświadczenie ma dot. wspólnych dochodów małżonków) 
  

 14. Nazwisko 15. Imię   

16. Kraj 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy   

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Telefon   

C. WNIOSEK   
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 23. Treść   

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić): 

 o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych za rok…………………... 

 o wysokości uzyskanego przychodu opodatkowanej w formie ryczałtu  ewidencyjnego za rok……….  

 o podatku należnym z prowadzonej działalności gospodarczej za rok …....................................... 

 o okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  

 o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej 

 o formie opodatkowania działalności gospodarczej 

 podatek VAT ….......................................…………….. 

 o niefigurowaniu w ewidencji tut. Urzędu 

 na załączonym druku zaświadczenia kraje UE/EOG / UE/WE za rok ….............…... 

 certyfikat rezydencji 

 

celem przedłożenia w ………………………………………………………................………..……… 

dotyczy …………………………………………………..…………….……………………. 

 

 Zeznanie podatkowe za rok …………. złożyłam/em w Urzędzie Skarbowym w ………………………….    

  

D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA   

 24. ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT 

Zaświadczenie odbiorę: 

 osobiście w siedzibie urzędu 

 przez osobę pisemnie upoważnioną 

 za pośrednictwem poczty, na adres ………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………… 

  

E. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA 
(opłata skarbowa za upoważnienie wynosi 17,00zł, z wyjątkiem zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ) 

  

  

  

 
Do odbioru niniejszego zaświadczenia upoważniam niżej wymienioną osobę (podać pokrewieństwo):   

25. Nazwisko  26. Pierwsze imię   

27. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość   

 

 

  

28. Data 29. Podpis Wnioskodawcy 
 

 

  

Termin wydania zaświadczenia: do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od celu uzyskania zaświadczenia.   
  

OŚWIADCZENIE PODATNIKA  

(należy wypełnić tylko w przypadku braku dochodów) 



„Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, podatku należnym” –  Urząd Skarbowy  w 

Szczecinku 
     Strona 3  z  2 

 

Oświadczam, że zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art.233§1 ustawy Kodeks Karny, za 

składanie fałszywych zeznań oraz z art 56 ustawy Kodeks Karny Skarbowy za podanie danych niezgodnych ze 

stanem rzeczywistym. 

Świadomy ww. odpowiedzialności oświadczam, że:   

w roku …………. nie uzyskałam/em żadnych dochodów i nie składam/em zeznania 

podatkowego. 

 

                                                                                                          

……………………………………….. 

              

              
                                                                                                                              
(podpis) 

 

Adnotacje urzędu skarbowego: 

KARTA OBIEGOWA 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne uwagi……………………………………………………………………………………………………………… 

    

                                                                                                                                  

………………………………….. 

                                                                                                                                 data i podpis pracownika  


