
BB  ...........................................................................................                                                   Lublin, dnia ..................................................

nazwisko i imię (osoba fizyczna)  / nazwa przedsiębiorstwa (osoba prawna)

 ............................................................................................            Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie
adres zamieszkania (osoba fizyczna)  /  adres siedziby (osoba prawna) 

Nr NIP osobisty

Nr NIP 
przedsiębiorstwa

PESEL

Telefon kontaktowy:____________________________

PODANIE
Proszę o wydanie zaświadczenia o:

 wysokości uzyskanych przychodów / ochodów bądź o niefigurowaniu w ewidencji osób składających zeznania 
podatkowe za rok .......

(podkreślić i wypełnić właściwe)

 wysokości przychodu oraz należnego zryczałtowanego podatku za rok .............................................................................
(podkreślić i wypełnić właściwe)

Zaświadczenie zostanie przedłożone w .....................................................................................................................
celem uzyskania .........................................................................................................................................................
Zeznanie za .......... rok złożyłem(am)  .......................................................................................................................

(wskazać właściwy urząd skarbowy)

UWAGA!: Zaświadczenie będzie wydane wnioskodawcy po okazaniu dowodu tożsamości lub pisemnie ustanowionemu pełnomocnikowi.

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł
(dla celów m.in. socjalnych, zasiłkowych - wolne od opłaty skarbowej)
 

       ................................................................................
                    (podpis wnioskodawcy)

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Lublina Wydz. Podatków i Egzekucji 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
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