
1. Numer Identyfikacji podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status

 ZAWIADOMIENIE 
o prowadzeniu przez biuro rachunkowe podatkowej księgi przychodów i rozchodów*, 

                                 ewidencji przychodów*      *- niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna :
- § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  (Dz. U.  Nr 152   poz. 1475 z  późn. zm.)
- art. 15  ust. 4  ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (Dz. U Nr 144 poz. 930 z późn. zm.)

A. ORGAN PODATKOWY
             4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie                 

 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM       

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko 6. Pierwsze imię

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
7. Adres

C. DANE DOTYCZ CE DZIA ALNO CIĄ Ł Ś

C.1. FORMA ORGANIZACYJNA – zaznaczyć odpowiedni kwadrat

       q  8 . Działalność prowadzona samodzielnie                                q   9. Spółka (cywilna, jawna) - NIP ….........…………………………….

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
10. Nazwa  11. Adres siedziby  12. Rodzaj działalności  wg PKD

C.3. INFORMACJE O POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKACH – dotyczy spółki cywilnej lub jawnej
13. NIP 14. Imię i nazwisko 15. Adres zamieszkania

16. NIP 17. Imię i nazwisko 18. Adres zamieszkania

19. NIP 20. Imię i nazwisko 21. Adres zamieszkania

D.  ZAWIADOMIENIE –  *niepotrzebne skreślić

22. Treść

Zawiadamiam, że  w dniu ..................... zawarto  umowę o prowadzenie / podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, / * przez :

........................................................................................................................................................
(nazwa i adres biura)

Jednocześnie informuję, że /księga, ewidencja/ * będzie prowadzona i przechowywana w
 .......................................................................................................................................................
                                                                      (miejsce/adres)

Razem z / księgą, ewidencją/ *  będą przechowywane dowody związane z jej prowadzeniem.

E. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA Ś
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością

23. Data 24. podpis



F. Pouczenie

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi lub ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, 
podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić 
o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego, wskazując nazwę i adres biura,miejsce /adres/ 
prowadzenia oraz przechowywania księgi /ewidencji/ oraz dowodów związanych z jej prowadzeniem. 


