
 

1. Kogo dotyczy 

Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 

prawnej. 

 

2. Jakie dokumenty należy złożyć 

Wniosek o wydanie zaświadczenia F-01/1, który powinien zawierać: 

- numer NIP-u, 

- imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, 

- adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa, 

- dokładne określenie żądanego zaświadczenia. 

 

3. Gdzie pobrać druki 

- W gmachu Urzędu Skarbowego - Sala Obsługi Podatnika  

- Ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Grójcu (www.is.waw.pl\usgrojec). 

 

4. Termin złożenia dokumentów 

W każdym czasie w godzinach pracy urzędu. 

 

5. Sposób składania dokumentów 

- W gmachu Urzędu Skarbowego Sala Obsługi Podatnika 

- Za pośrednictwem poczty. 

 

6. Opłaty 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł zależy od celu wydania 

zaświadczenia oraz podmiotu, którego ono dotyczy. Opłata ta nie dotyczy podatników zwolnionych 

zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy 

i Miasta Grójec lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Grójec numer  64 1240 5703 

1111 0000 4901 3690. Przy złożeniu wniosku należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

 

7. Termin załatwienia sprawy 

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 

dni od dnia złożenia wniosku. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu po rozpatrzeniu złożonego wniosku wydaje zaświadczenie 

o żądanej przez wnioskodawcę treści lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. 

 

9. Środki odwoławcze 

Jeżeli zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaswiadczenia Podatnikowi przysługuje 

prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby 

Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzedu Skarbowego w Grójcu. 

 

10. Dodatkowe informacje 

Jeżeli wystawione zaświadczenie ma być wysłane za pośrednictwem poczty na adres podatnika, 

należy poinformować o tym pracownika przyjmującego wniosek. 

 

11. Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., 

poz. 613). 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zaświadczeń 

http://www.is.waw.pl/Download/PlikiDoPobrania/6/156/F_071_1_Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf
http://www.is.waw.pl/


wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. Nr 293, poz. 1726 ). 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2014, poz. 1628 ze zmianami). 


