
          WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Ważne od 01.08.2022r.

A. ORGAN PODATKOWY

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUBICACH

B. DANE PODATNIKA    *)os. fizyczne nieprowadzące dział. gosp. **) N)osoby prawne, jednostki org. nie mające osobowości prawnej ,

*) N)os. fizyczne prowadzące dział. gosp., nieobjęte rejestrem PESEL,  podatnicy VAT, płatnicy podatków, składek na ubez. społeczne, zdrowotne,

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Identyfikator  podatkowy  NIPN)   /   numer   PESEL* 4. Data urodzenia*/ Data rozp. działalności**

5. Nazwisko i  imię*  /  Nazwa pełna**

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*  /  SIEDZIBY **
6. Gmina 7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr lokalu

10. Miejscowość 11. Kod pocztowy 12. Poczta 13. Nr telefonu

C. TREŚĆ WNIOSKU               zaznaczyć  właściwy  kwadrat        # - niepotrzebne  skreślić

14. Treść

Proszę o wydanie zaświadczenia :
o wysokości dochodu # / przychodu # / obrotu # za rok ................,
o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok ................,
o niezłożeniu zeznania o wysokości  dochodu (poniesionej straty) za  rok ................,
o niewystępowaniu w ewidencji podatników tut. urzędu prowadzących działalność    
     gospodarczą# / działy specjalne produkcji rolnej w roku # ................,
o posiadaniu statusu podatnika VAT czynny / zwolniony
o certyfikat rezydencji CFR-1 .................................................................................................................

na załączonych przeze mnie drukach ................................................................................................

inne ...................................................................................................................................................................
          (podać rodzaj żądanego zaświadczenia)

Zaświadczenie zostanie wykorzystane w sprawie :
świadczenia rodzinne  fundusz alimentacyjny zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

stypendium  akademik   kredyt studencki/bankowy   zagraniczny organ podatkowy     

inne.........................................................................................................................................................................

Odbiór zaświadczenia osobiście lub przez pełnomocnika, za okazaniem dokumentu tożsamości. (pełnomocnictwo na odwrocie)

Wysyłka zaświadczenia listem zwykłym / poleconym ..................................................................................................
   

„Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych)
w  siedzibach  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Zielonej  Górze,  urzędów  skarbowych  województwa  lubuskiego  i  Lubuskiego  Urzędu  Celno-
Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja –
Ochrona Danych Osobowych.”

D. PODPIS
15. Data 16. Podpis

€

Urząd Skarbowy w Słubicach,
ul. Wojska Polskiego 155, 69-100 Słubice, tel. centrala – 95 750 15 11
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Wydanie: 01.08.2022 1/2

mailto:%20us.Slubice@mf.gov.pl
http://10.121.8.124/web/bip-0801/urzad-skarbowy-w-slubicach


PEŁNOMOCNICTWO

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

17. Identyfikator  podatkowy  NIPN)   /   numer   PESEL* 18. Seria i Nr dokumentu tożsamości

19. Nazwisko i  imię 20. Stopień pokrewieństwa

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ
21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Nr telefonu

Upoważniam  wyżej  wymienioną  osoba  do  odbioru  zaświadczenia
wydanego na podstawie niniejszego wniosku

F. PODPIS

28. Data 29. Podpis

adnotacje urzędu

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
Dz. U. ….....................................................
część.............kol.................pkt.................…

Na podstawie art........ust........lit.........
ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U...................................................
nie podlega opłacie skarbowej

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej

w wysokości …............................................zł
słownie ........................................................zł

€

Urząd Skarbowy w Słubicach,
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