
Urząd Skarbowy w Kętrzynie 
ul. Powstańców Warszawy 13, 11-400 Kętrzyn 

tel. (89) 751-32-04, fax (89) 751-41-14, mail: us2809@wm.mofnet.gov.pl, adres internetowy: www.olsztyn.is.gov.pl/2809 

 

Wersja 1..z dnia  …..…………. Wniosek o wydanie zaświadczenia F – 001/1 
 
 

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

(miejscowość, data) 
 

Imię i nazwisko ………………..………………………………….. NIP ……………………. 

Imię i nazwisko ………………..………………………………….. NIP ……………………. 

Adres zamieszkania, nr telefonu……………….…………………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Spółka/organizacja*** .................................................................................................................................... 
(nazwa i adres, nr telefonu) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia – szt. ………..* 
 o niezaleganiu w opłacaniu podatków

** 

o wysokości zaległości w opłacaniu podatków
 

 o dochodach/przychodach/zryczałtowanym podatku należnym  za rok*………………………………………. 

 o braku dochodów w roku …………………………………………………...………………………………..……. 
           (wypełniają podatnicy, którzy nie osiągnęli ŻADNYCH dochodów za wskazany rok) 

 o prowadzeniu działalności gospodarczej*(podać NIP………………………………….) 

                        (okres działalności) 

o formie opodatkowania   

 o nieprowadzeniu działalności gospodarczej*(podać NIP……………………………..) 

 inne ……………………………………………………………………………..………………………………..…….. 
    (podać jakie) 

 

Zaświadczenie potrzebne jest do:* 
 świadczeń rodzinnych 

 spraw związanych z nauką – stypendium, kredyt studencki, akademik 

 banku 

 w innym celu ……………………………………………………………………………………….………………….. 

 

W A Ż N E ! 
Jeżeli w okresie ostatnich 5 lat podatki wpłacane były również w innych urzędach skarbowych, 

podać w jakich………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób odbioru zaświadczenia:*  

 proszę przesłać pocztą na adres …………………………………………………………...……………………..…….. 

 odbiór osobisty w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie 

 odbiór osobisty w Punkcie Obsługi Podatników w Mrągowie 

 upoważniam do odbioru zaświadczenia Pana/Panią ....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



......................................................   ...................................................... 
                     (nr dow. osob odbierającego.)                                      (podpis/y wnioskodawcy/ów / pełnomocnika) 

 

*) niepotrzebne skreślić ; zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem    lub 

**) w przypadku opłacania podatku dochodowego w formie uproszczonej lub karty podatkowej  należy dostarczyć dowody zapłacenia składki 
      na   ubezpieczenie zdrowotne 

***) (dotyczy spółki cywilnej,  jawnej, akcyjnej,  komandytowej, spółdzielni, stowarzyszenia, szkoły,  gminy, urzędu, itp). 
 

godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15, we wtorki obsługa podatników do godz. 18:00,  

Punkt Obsługi Podatników w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo, tel. (0-89) 741-74-74, godz. pracy: pn-pt 7:15-15:15 

mailto:us2809@wm.mofnet.gov.pl
http://www.olsztyn.is.gov.pl/2809

