
 ………………………………………………………
(nazwisko i imię) 

…………………………………………………………

…………………………………………………………
 (adres zamieszkania)

NIP lub PESEL: …………………………………..…

telefon kontaktowy ………………………………….

NACZELNIK………………………...

URZĘDU SKARBOWEGO

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

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Proszę o wydanie zaświadczenia w liczbie … szt. potwierdzającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ wysokość moich dochodów*/przychodów* za ……….….... rok na podstawie zeznania rocznego   

PIT- ……………..………...….... złożonego   w   ……………………….………..……………………...

□ brak dochodów*/ przychodów*  za rok ……………. (należy złożyć oświadczenie zamieszczone na 

odwrocie wniosku)

□ inne dane ……………………………………….

Zaświadczenie przedłożę w: ………………………………………………………………………………..
w celu uzyskania:
□ świadczenia rodzinnego □  świadczenia socjalnego

□  stypendium socjalnego □ kredytu studenckiego

□  inne …………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie odbioru zaświadczenia:

Podatnik: □  osobiście  □ przesyłką pocztową   

Pełnomocnik: □  osobiście   □ przesyłką pocztową   

Do odbioru zaświadczenia upoważniam  ………………………………................................................... 

                                                                                       (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

legitymującą/ego się …….…………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 
233 kodeksu karnego, zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3

Kraków, dnia ……………………………             …………………………………..……………..
                                                                               (imię, nazwisko i podpis Podatnika lub osoby reprezentującej Podatnika)

*niewłaściwe skreślić   



OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z treścią art. 233 §1 i §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j.
z 2020r.  Poz.  1444  z  późn,  zm.),  zamieszczonego  w  pouczeniu  niniejszego  oświadczenia,
oświadczam  w  trybie  art.180  §2  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  Ordynacja  podatkowa  (t.j.
z 2021 r. poz.  1540 z późn. zm.), że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia …………………. nie
osiągnąłem*/nie osiągnęłam* żadnych przychodów/dochodów o których mowa w ustawie z dnia 26
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe  dodaję, że nie ciąży na mnie obowiązek złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego  dochodu  (poniesionej  straty)  jak  również  nie  byłem*/nie  byłam*
rozliczany*/rozliczana* za pośrednictwem płatnika.

Kraków, dnia ……………………Podpis podatnika ……………………………………………...   

POUCZENIE: 

1) Opłata skarbowa: 
- od wydania zaświadczenia wynosi 17,00 zł
- za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Uwaga: Nie dotyczy zwolnień, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2020 r., poz.1546 z późn. zm.)

2) Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenie w terminie do 7 dni (art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej).

3) W przypadku odbioru zaświadczenie osobiście:
- wnioskodawcę prosimy o okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
-  pełnomocnika  prosimy  o  okazanie  dokumentu  tożsamości  oraz  upoważnienia  do  odbioru  zaświadczenia,
wystawionego przez wnioskodawcę.

4) Kodeks karny skarbowy
Art.  233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§  3. Nie podlega  karze za czyn określony w § 1a,  kto składa fałszywe zeznanie,  nie  wiedząc  o prawie  odmowy
zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§  5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1)  fałszywe  zeznanie,  opinia,  ekspertyza  lub  tłumaczenie  dotyczy  okoliczności  niemogących  mieć  wpływu  na
rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie,  opinię,  ekspertyzę lub tłumaczenie,  zanim nastąpi,  chociażby
nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§  6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.              

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798683_art(233)_1?pit=2021-01-29

