
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O FORMIE OPODATKOWANIA ORAZ OKRESIE PROWADZENIA 
DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych, osób prawnych mających interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zwierać: 
1) dane identyfikacyjne podatnika: imię nazwisko/nazwa podatnika, adres zamieszkania/adres 

siedziby oraz NIP; 
2) wskazanie adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer); 
3) cel wydania zaświadczenia (np. do Urzędu Pracy, Banku); 
4) zakres żądanej informacji (np. o okresie i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej); 
5) podpis podatnika bądź pełnomocnika/ podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podatnika. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Nie występuje. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klienta pokój 118. 
2) Za pośrednictwem poczty. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 
 
Zapłata opłaty skarbowej dokonywana jest na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla 
dzielnicy Praga-Południe nr 39 1030 1508 0000 0005 5000 7118. 

 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Organ podatkowy powinien rozpatrzyć wniosek bezzwłocznie, jednak nie później niż w 7 dni od dnia 
złożenia wniosku. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 1) Organ podatkowy wydaje zaświadczenie o żądanej treści lub postanowienie o odmowie jego 
wydania. 

2) Zaświadczenie należy odebrać: 
a) osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, 
b) przez pełnomocnika, na prośbę wnioskodawcy, 
c) może zostać doręczone za pośrednictwem poczty na wskazany adres. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia podatnikowi przysługuje 
prawo wniesienia zażalenia, w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia zwolnione z obowiązku jej uiszczania stosownie do 
przepisów art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, m.in.: w sprawach 
alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, 
pomocy społecznej, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, zatrudnienia. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613                
z poźn.zm.). 

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 783                  
z późn. zm.). 

 


