
 

 

1.   NIP lub PESEL podatnika  

  
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

2.   NIP lub PESEL  współmałżonka  

  
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

3. Nr dokumentu 

  SOB/4062 -                   /201... 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA   F-SOB/004 
    

Obowiązuje od  dnia  

01.01.2018 r. 

    

Podstawa prawna : 1) Ustawa  z dnia 16.11.2015 r. o  opłacie skarbowej (DzU. z 2015r. poz. 783 z  późn. zmianami ) 

2) Art. 306 a-n  ustawy  z  dnia   29 sierpnia 1997r Ordynacja  Podatkowa (tj DzU  z 2017r  poz. 201 z  późn zmianami)  
    

A.   ORGAN  PODATKOWY      

 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego do którego składany jest wniosek 

NACZELNIK  URZĘDU  SKARBOWEGO  W GORZOWIE WLKP. 
    

     B.1.  DANE  IDENTYFIKACYJNE  PODATNIKA  I WSPÓŁMAŁŻONKA      

 5. Nazwisko i imię  podatnika    
 
 

6. Data  urodzenia     

 7. Nazwisko i imię  współmałżonka   w przypadku  wspólnego    zeznania  podatkowego 

 
 

8. Data urodzenia      

B.2.  ADRES ZAMIESZKANIA       

 9. Gmina 

 
10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr  lokalu     

 13. Miejscowość 

 
14. Kod pocztowy 15. Poczta     

C.   INFORMACJA  DLA PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO  WNIOSEK     

    Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej  z wyjątkiem zaświadczeń wydawanych 

   w sprawach:   świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, uzyskania stypendium i miejsca 

  w domu studenckim, kredytu studenckiego, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,  

  świadczeń socjalnych. 
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D. 16. Treść  wniosku:                                  Proszę o wydanie zaświadczenia :    

  
        o wysokości uzyskanych dochodów / przychodów  za  rok. ............................................................ 

        o nie składaniu  zeznania  podatkowego za rok  ................................................................................ 

        o prowadzeniu działalności  gospodarczej  i formie  opodatkowania  za okres ................................ 

         inne (określić  jakie ) ......................................................................................................................... 

 

w  celu uzyskania  ........................................................................................................... 

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

 
               Odbiór zaświadczenia 

     
        osobiście , za okazaniem dowodu tożsamości ,   

         przez pełnomocnika (pełnomocnictwo  poświadczone dowodem wpłaty  w wys. 17,- zł od każdej czynności ), 

         pocztą , na wskazany  adres podatnika,  
                

                                                                                       

E.  OŚWIADCZENIE  I PODPIS : Oświadczam, ze są  mi znane przepisy   Kodeksu  karnego skarbowego o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 17.  Data : 18.  Podpis  podatnika 
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