
NIP/PESEL

Nazwisko, imię Nazwa pełna Spółki (wypełnić jeżeli ma dotyczyć spółki)

Adres Zamieszkania / Siedziba
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr tel.

Urząd Skarbowy w Bochni
ul. Gołębia 3

     Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego:**

□ 1. niezaleganie w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, ponadto:
□ okresy, z których pochodzą zaległości i ich tytuły,
□ podatki, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty,
□ czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji,
□ czy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub  wykroczenia skarbowe
□ czy wydano decyzje ratalne,

□ 2. wysokość dochodu / przychodu * za rok....................................,

□ 3. prowadzeniu / nieprowadzeniu / formie opodatkowania / dacie rozpoczęcia / zakończenia działalności   
gospodarczej * 

□ 4. należny / zryczałtowany * podatek dochodowy za rok......................................,

□ 5. forma opłacanego zryczałtowanego podatku, stawka podatku, wysokość przychodu za rok .................…,

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

W przypadku złożenia zeznania podatkowego w innym Urzędzie proszę o wskazanie Urzędu, w którym zeznanie zostało

 złożone............................................................................................................................................…....  (nazwa urzędu/adres)

Zaświadczenie zostanie przedłożone w …..................................................... w celu........................................

Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Krakowie  znajduje się na stronie BIP -
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie/organizacja/ochrona-danych-osobowych.

Bochnia,  ........................                                                                      …......…....….........................................
                      (data)                                                                               (własnoręczny podpis wnioskodawcy)     

UWAGA: po odbiór zaświadczenia należy zgłaszać się osobiście lub z upoważnieniem.

Upoważniam do odbioru zaświadczenia Pana/Panią ……………...………................……………………........, 
PESEL ………......................., legitymującego się dowodem osobistym …………………………...................…., 
adres zamieszkania…….……………...........…………...........…, stopień pokrewieństwa………….........…........ .
Upoważnienie można złożyć również na druku PPS-1. Druki można pobrać na Sali Obsługi lub ze strony 
internetowej www.  finanse.mf  .gov.pl.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł zgodnie z ustawą a dnia 16 listopada 2006r. 
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.  poz. 1044 ze zm.). Zwalnia się z opłaty skarbowej złożenie          
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli to pełnomocnictwo udzielone                     ………………………………………………………………
jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.                                                                                           (własnoręczny podpis upoważniającego)    

* niepotrzebne skreślić, ** zaznacz właściwe

http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/dzialalnosc/przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje/-/asset_publisher/tQ1T/content/rodo-klient-zewnetrzny?redirect=http%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie%2Fdzialalnosc%2Fprzedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tQ1T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1C:%5CUsers%5CELEY%5CDocuments%5C2017%20SWS%20Oceny,%20%20IPRZ
http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.e-deklaracje.gov.pl/


Oświadczenie   

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że w

roku podatkowym…..........................    nie osiągnąłem/(ęłam) przychodów podlegających

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

…...................................................
(podpis)

Wniosek nie stanowi wzoru urzędowego.


