..................................................................................................................
DANE WNIOSKODAWCY

Opłatę skarbową można uiścić:
1/ w kasie Łąckiego Banku Spółdzielczego

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

(sala obsługi w US Kraków-Stare Miasto)

DANE WNIOSKODAWCY

w godz. 7:30-15:00 lub
2/ w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub

........................................................................................................................................................................
adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby spółki

3/ na konto Urzędu Miasta Krakowa nr rachunku
bankowego PKO Bank Polski S.A.

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

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

ZMIANY adresu zamieszkania lub adresu siedziby spółki w ostatnim okresie 5 lat

Opłata skarbowa za 1 egz. – 21 zł

na podstawie art.1 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(t .j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Złóż PIT i VAT przez internet
Zobacz jakie to proste
www.e-deklaracje.gov.pl
www.usstaremiasto.krakow.pl

Telefon kontaktowy.....................……………………………………………………….......

(stacjonarny lub komórkowy)

Adres e-mailowy.............................................................................................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Kraków-Stare Miasto

NIP osobisty lub firmy

Nr KRS Spółki

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
[
[

] O NIEZALEGANIU /*

] STWIERDZAJACEGO STAN ZALEGŁOŚCI /*

Zaświadczenie jest mi potrzebne w celu

…………………………………………………........................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że osiągam przychody z działalności gospodarczej prowadzonej
w formie :
1.
..........................................................................................................................................................................
dokładna nazwa i adres działalności

właściciel /*

NIP
..........................................................................................................................................................................
aktualny adres działalności

współwłaściciel

..........................................................................................................................................................................
adres działalności w ostatnich 5 latach

deklaracje VAT składane są w Urzędzie Skarbowym .............................................................................................................

2.
..........................................................................................................................................................................
dokładna nazwa i adres działalności

właściciel /*

NIP
..........................................................................................................................................................................
aktualny adres działalności

współwłaściciel

..........................................................................................................................................................................
adres działalności w ostatnich 5 latach

deklaracje VAT składane są w Urzędzie Skarbowym ...............................................................................................................
Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat mieszkałem (am) / prowadziłem (am) działalność gospodarczą
na terenie następujących urzędów skarbowych : .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233
Kodeksu Karnego.

Odbiór zaświadczenia/ *:
[

] osobiście/ przez pełnomocnika (w przypadku odbioru zaświadczenia przez osoby trzecie wymagane jest pełnomocnictwo

wystawione przez Wnioskodawcę na druku PPS-1 -podlegające opłacie skarbowej w wysokości 17 zł).
[

] pocztą na adres.................................................................................................

Kraków, dnia .................................

Podpis….......................................

Pouczenie

Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie w terminie do 7 dni (art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej).
Jeżeli wniosek wydania zaświadczenia nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a Wnioskodawca nie został zwolniony
z obowiązku ewidencyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, organ podatkowy po
wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 169 §1 ustawy, pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia w
terminie 7 dni ( art. 306c Ordynacji podatkowej).
*właściwe podkreślić

Pełnomocnictwo należy przedłożyć na druku PPS-1
na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2330)
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej)

