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1. Identyfikator podatkowy NIP/ numer PESEL*podatnika  

 
2. Numer dokumentu 

 
3. Status 

 

W-006/2 
obowiązuje od 26.01.2012 

WNIOSEK 
 

O ZWOLNIENIE PŁATNIKA Z OBOWIĄZKU POBRANIA ZALICZEK NA PODATEK 
DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH LUB OGRANICZENIE POBORU ZALICZEK 

NA PODATEK 

 

Podstawa prawna :   
Art. 22 § 2 oraz § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 613 z późn. zm.) 

A. ORGAN PODATKOWY  

 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI 

B. DANE PODATNIKA 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 5. Nazwisko 

 
6. Pierwsze imię 

 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

 7. Kraj 

 

8. Województwo 

 
9. Powiat 

 

 10. Gmina 

 
11. Ulica 

 
12. Nr domu 

 
13. Nr lokalu 

 

 14. Miejscowość 

 
15. Kod pocztowy 

 
16. Poczta 

 

C. WNIOSEK 

 17. Treść 
 
 
 
 

       Proszę o zwolnienie płatnika: .................................................................................................................. 

NIP ........................... z poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku ……………… w 

związku z nie zrealizowaną ulgą mieszkaniową wykazaną w zeznaniu podatkowym PIT-37/PIT-36* za 

……………… rok z tytułu: 

1. Kontynuacja ulgi budowlanej rozpoczętej od roku ........ *: 

- na budowę domu jednorodzinnego 

- na budowę domu z przeznaczeniem na wynajem 

- wpłata na kasę mieszkaniową 

- zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

- inne wydatki związane z “dużą ulgą” mieszkaniową (wymienić jakie): 

................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 
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C. WNIOSEK cd. 

 17. Treść cd. 
 

    

2. Remont rozpoczęty przed 1 stycznia 2003 roku* 

3. Remont rozpoczęty po 1 stycznia 2003 roku* 

 

Kwota, która nie została pokryta w podatku za …………… rok i przechodzi do odliczenia na lata następne 

wynosi ………........... zł. 

 

Pobranie zaliczek na podatek w wysokości ..................... zł*: 

1. Zagraża moim ważnym interesom w szczególności mojej egzystencji, ponieważ pieniądze 

uzyskane w wyniku ograniczenia poboru zaliczek przeznaczę na: zakup np. węgla, lub dokonanie 

opłat za prąd, gaz, zakup leków, inne ............................................................................................... 

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

2. Będzie niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy ……………. 

w przewidywanej wysokości ……………...............zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - właściwe zaznaczyć i wypełnić 

 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 

18. Data 

 
 

19. Podpis 
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