…………………………………………..
(imię i nazwisko podatnika)

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
(adres)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E, i 30F
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH ZA ROK ………….
Na podstawie art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017
poz. 201) wnoszę o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego przez

…………………………………………………………PESEL: ………………………………
(imię i nazwisko podatnika)

uwzględniającego:


dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art.. 27, 30b, 30c, 30e, i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych



kwotę otrzymaną na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych w roku podatkowym ……………



informację czy podatnik rozliczał się z Urzędem Skarbowym w innej formie za rok podatkowy
……………………..

Zaświadczenie przedłożę na Akademii Sztuki Wojennej do celów przyznania miejsca w domu
studenckim/stypendium socjalne*.
*niewłaściwe skreślić

…………………………………………….
(podpis podatnika)

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W………………………………………………….
ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBEGO O DOCHODZIE
Numer Zaświadczenia

DANE PODATNIKA
Numer PESEL

1)

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

DANE MAŁŻONKA2)
Numer PESEL

1)

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

I. PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O
PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 2032, Z PÓŹN. ZM.),
osiągniętym w roku podatkowym …………
1) dochód3) …………………………………………. zł ……….. gr;
2) podatek należny ……………………………….. zł ……….. gr;
3) składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu ………… zł …….. gr.
II. NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
osiągniętym w roku podatkowym …………
- z tytułu kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
w wysokości …………………….… zł ……….… gr.
Ponadto zaświadcza się, że podatnik:
 rozliczał się / nie rozliczał się w roku podatkowym …………………………………. w innej formie.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek podatnika w celu przedłożenia w Akademii Sztuki Wojennej do celów
przyznania miejsca w domu studenckim / stypendium socjalnego / zapomogi.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

…………………………………………..
(pieczęć urzędowa)
1) W

………………………………………………………………………..
(podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego)

przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
w przypadku łącznego rozliczania się małżonków z osiągniętego dochodu.
3) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez
pomniejszenia o podatek dochodowy.
2) Wypełnić

