
BA wniosku 1216-SOB.40…. . ….. .20….
Myślenice, …....................................

…………………………….........
 (Numer NIP)

…………………………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię lub nazwa firmy)

…………………………………………………........................................
(Adres zamieszkania lub siedziba)

........................................ Liczba egzemplarzy ................ szt
telefon

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Myślenicach

Proszę o wydanie zaświadczenia: (*) 

□ o prowadzeniu działalności gospodarczej .............................................................................................;

□ o likwidacji działalności gospodarczej ...................................................................................................;

□ o zawieszeniu działalności gospodarczej................................................................................................;

□ o formie opodatkowania......................................................................................................................;

□ o wysokości dochodu / przychodu* wg............................ za okres:.......................................................;

□ o wysokości zapłaconego/należnego* podatku wg..................... za okres:..............................................;

□ o wysokości obrotu przyjętego do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług za 
okres: .....................................................................................................................................................

□ o rodzajach i rozmiarach prowadzonej produkcji opodatkowanej w formie działów specjalnych produkcji rolnej w roku......................

□ inne...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Oświadczam, że :

prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną w formie:

(*) □–karta podatkowa; □–  zasady ogólne (księga przych.i rozch.); □- podatek  liniowy; □– ryczałt;  

□–  księgi rachunkowe;  □- działy specjalne prod.rolnej; □- z najmu i dzierżawy(*); 
Zaświadczenie jest potrzebne w celu przedłożenia w ………………………………………………………………….. 

w sprawie ..............................................................................................................................................

………………………………………………
         (podpis wnioskodawcy)

(*) właściwe zakreślić

Oświadczenie o braku dochodów/przychodów

Po zapoznaniu się z treścią art. 233 Kodeksu Karnego, oświadczam w trybie art. 180 § 2ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa, że w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 20.......... roku nie osiągnąłem żadnych przychodów / dochodów / strat, o których mowa w ustawie z dnia 26.07.1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych   oraz ustawie  z  dnia  20.11.1998 r.  o  zryczałtowanym podatku  dochodowym od niektórych  przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne. Mając na uwadze powyższe dodaję, że nie ciąży na mnie obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego

dochodu  /  przychodu  /  poniesionej  straty,  jak  również  nie  byłem/am  rozliczony/a  za  pośrednictwem  płatnika.  Oświadczam,  że  znana  jest  mi

odpowiedzialność  za  składanie  fałszywych  zeznań  przewidziana  w  art.  233  kodeksu  karnego.  „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.”  

………………………………………………
         (podpis wnioskodawcy)

Pouczenie
Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia – 17 zł  za 1 egz. Wpłat z tyt. Opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu
Miasta i Gminy w Myślenicach, Rynek 8/9, lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach :
nr 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001 (należy podać nr NIP, nazwisko lub nazwę firmy, tytuł wpłaty)

Wydawanie zaświadczeń  WNIOSKODAWCY - osobiście za  okazaniem dowodu tożsamości,  lub pełnomocnikowi za
okazaniem pełnomocnictwa do odbioru wnioskowanego zaświadczenia oraz dowodu tożsamości. 
Termin wydania zaświadczenia – do 7 dni. 

F-014 - Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie danych dotyczących działalności gospodarczej



Wypełniają pracownicy Urzędu Skarbowego

1/ Ewidencja podatników 

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

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

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

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

                                                            (data)               (pieczątka i podpis)

2/Podatek dochodowy osób fizycznych/prawnych:

……………………………… …………………………………
(data)          (pieczątka i podpis)

3/ Podatek VAT (wg.VAT-7) 

   obrót za okres od …………………… do ………………… w wysokości .……………….......

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

          (data)          (pieczątka i podpis)
4/ Księgowość

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

          (data)          (pieczątka i podpis)

5/Obsługa Bezpośrednia

Wg PIT- 36   /   37 za 20.......

Przychód           .............................................. / Przychód           ................................................

Koszty uzysk. przych. .............................................. / Koszty uzysk. przych. ..............................................

Dochód .............................................. / Dochód .............................................

Składki społeczne ............................................. / Składki społeczne .............................................

Składki zdrowotne ............................................ / Składki zdrowotne .......................................

Podatek należny ............................................... / Podatek należny .............................................

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

Przedmiot opłaty skarbowej: ................................... data i podpis pracownika US

Kwota opłaty skarbowej: ......................zł

Data złożenia wniosku: .......................20.... r.
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