
UWAGA 
Zaświadczenia wydawanie dla potrzeb: zasiłku rodzinnego(wychowawczego, pielęgnacyjnego, świadczeń alimentacyjnych, stypendiów socjalnych oraz kredytów

studenckich są w całości zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.2 ustawy z dnia16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wysyłaj przez internet:
deklaracje podatkowe - www.podatki.gov.pl

pisma, wnioski - www.e-Puap.gov.pl

….................................................
Nazwisko i imię – Podatnika

Ul. …........................................................
30-.............. Kraków

….....................................................
Nazwisko i imię - Małżonka 

(uzupełnić w przypadku wspólnego wniosku)

Ul. …..................................................................
30-.............. Kraków

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Kraków – Podgórze

OPŁATA SKARBOWA  17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić : 
1/ w kasie Urzędu Miasta Krakowa 
2/ na konto U.M.Krakowa - nr konta 
Bank Pekao S.A. 
49102028922276300500000000

Nie dotyczy zaświadczeń zwolnionych
z opłaty skarbowej

Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres zamieszkania

…............................................................
Identyfikator podatkowy 

(NIP lub PESEL)

….…............................................................
Identyfikator podatkowy 

(NIP lub PESEL)

….............…................................
numer telefonu / adres e-mail

….....................................................
numer telefonu / adres e-mail

Zwracam się z prośbą o wydanie*:     

1/ zaświadczenia potwierdzającego wysokość moich przychodów/dochodów/podatku należnego za …........ rok 

na podstawie zeznania rocznego PIT- …...... złożonego w Urzędzie Skarbowym(gdzie)........................................

Oświadczam, że uzyskuję przychody z*: działalności gospodarczej, - umowy o pracę, - umowy zlecenia,

 - inne …................................................ .

2/ zaświadczenia potwierdzającego brak dochodów za ….................rok (wypełnić oświadczenie na odwrocie)

Zaświadczenie przedłożę w …................................................................................................. w celu uzyskania:
                                                                                                          (Nazwa instytucji) 
•zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku wychowawczego, świadczeń alimentacyjnych

•stypendium socjalnego, stypendium naukowego, kredytu studenckiego,innych świadczeń socjalnych

•inne cele …...........................................................................................................................................................................................................

…...............................................    …..........................................
                                                                                                        Podpis podatnika               Podpis małżonka
Zaświadczenie odbiorę osobiście / proszę przesłać pocztą.          
* podkreślić właściwe

Upoważniam do odbioru zaświadczenia Pana/Panią …..........................................................................................................

Stopień pokrewieństwa …............................................................................

Pesel: …..........................................                                                                                      …..........................................

                                                          Podpis podatnika/małżonka
POUCZENIE:

– Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 306a-c  ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

– W przypadku odbioru zaświadczenia przez osoby trzecie wymagane jest pełnomocnictwo wystawione przez podatnika / małżonka (podlegające opłacie 
skarbowej w kwocie 17,00 zł).  

http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.e-Puap.gov.pl/


OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z treścią art.233 § l i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego zamieszczonego
w pouczeniu niniejszego oświadczenia, oświadczam, że w okresie od l stycznia do 31 grudnia ….................. r.
nie osiągnąłem/am żadnych przychodów/dochodów/strat*, o których mowa w:
-  ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
-  ustawie  z  dnia  20  listopada  1998r.  o  zryczałtowanym podatku  dochodowym od niektórych  przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na uwadze powyższe informuję, że nie ciąży na mnie obowiązek złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego  dochodu  (poniesionej  straty),  jak  również  nie  byłem(-am)  rozliczany(-a)  za  pośrednictwem
płatnika.

Pouczenie: 
Art.  233  §  1. Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym
postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę  -  podlega  karze
pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 233 § 6. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  …....................................................                                                 …..................................................................
                               data                                                                                                                              podpis

Dodatkowe wyjaśnienia:

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

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

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

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

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

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

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

  …....................................................                                                 …..................................................................
                               data                                                                                                                              podpis


