A.

Krajowa Administracja
13 m

Skarbd\A/a

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Nr wniosku

WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA POLA JASNE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A. ORGAN podatków
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ul. Obłońska 20A
22-100 Chełm

CHEŁMIE

Centrala: 82 565-02-01 do 08
fax; 82 564-33-31

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

. wprzypadku Óśób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gośpodarćżeJpbJętychrejęstrem/PESEL identyfikatorem, który;
należy wpisać we wnioskujest nr Peset/ŃĄŃIP podają osóbyfizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcżą, -osoby
• ,
zarejestrowanejalw podatnicy VAT,, osoby,nieobjęte rejestrem/PESEL
•
"
/j / /
^
"• ^
3.1 Dane podatnika/ADRES zamieszkania/siedziby
1. Rodzaj podatnika

(zaznaczyć właściwy

kwadrat)

1 podmiot, niebędący

osobą fizyczną

1 1osoba fizyczna

1. Identyfikator podatkowyNIP/PESEL(niepotrzebne skreślić)

2. Nr telefonu do kontaktu

3. Nazwa pelna/NazwIsko i imię

4. Ulica

7.

5. Nr domu

Miejscowość

8. Kod pocztowy

6. Nr lokalu

9. Poczta

-

C. WNIOSEK

PROSZĘ o

.

'-

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA;

(WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

I I o wysokości dochodów/ obrotów za rok / za okres

I I o wysokości dochodów za rok

na załączonym formularzu

;

I I o niczłożcniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za rok

I I o nieprowadzeniu pozarolniczej

działalności

gospodarczej w roku

I I o formie opodatkowania i okresie prowadzonej

działalności

gospodarczej

I I o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku za rok

I I o wysokości opłaconego podatku (formie karty podatkowej, formie ryczałtu od przychodów
osób duchownych) za rok

I I o wysokości podatku należnego za rok
I I o niefigurowaniu / figurowaniu w ewidencji podatników prowadzących

działy

specjalne

produkcji rolnej

I I o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych CFR-1/ na załączonym formularzu
I I potwierdzającego, że podatnik niejest podatnikiem podatku VAT
I 1potwierdzającego, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny / zwolniony

I I potwierdzającego, że podatnik jest zarejestrowany jakopodatnik VAT-UE

•

•.

D. UZASADNIENIE WNIOSKU

W celu uzyskania:

kredytu studenckiego
ubezpieczenia
stypendium/akademik
świadczeń rodzinnych
świadczeń socjalnych
spraw alimentacyjnych
rozliczenia dotacji
uzasadnienia wniosku o przyznanie dotacji
dofinansowania z ZFŚS

Zaświadczenie

zostanie

przedłożone

I I kredytu bankowego
I Irozliczenia podatku
I Iw innym celu

w:

• Sąd

[Z] Bank
•krus
•zus

I IZagraniczny organ podatkowy
(kraj)
I I kontrahent

I IUczelnia

O Zakład pracy
•ARiMR
•mopr/gops

I IInna instytucja

Proszę

o wydanie

egzemplarzy

E. OŚWIADCZENIEI PODPIS PODATNIKA

Zgpdnie ż art. 233 § 1Kodeksu karnego-kto, składając zeznania mające

służyć'za

dowód w póstępowaniu sądoWym lub innym -

prowadzonym na podstawie ustawy,' zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia;wólnośei' do, łat J;
oraz zgodnie zart. 270 §1Kodeksu kamego,jkto' wcelu użycia za autenlyćznym, podrabia lub przerabia dokument lub takiego !"

postępowaniu

dokumentu jako autentycznego używa podlega.kąrze grzywny, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. •
Oświadczam, że zapoznałem się

'
21. Data

. V
wypełnienia

z treścią art. 233 § 1'oraz art. 270 § 1 Kodeksu karnego p Odpowiedzialności
;/kaniej za fiałszywe zeznania:
•
,

22. Podpis podatnika

