
ZWOLNIENIE PŁATNIKA Z OBOWI ĄZKU POBRANIA PODATKU 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych osiągających dochody za pośrednictwem płatnika. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemny wniosek, który powinien zawierać: 
1) dane identyfikacyjne podatnika: imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania; 
2) datę sporządzenia; 
3) wskazanie adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer); 
4) wskazanie roku podatkowego, którego zwolnienie ma dotyczyć; 
5) uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie przyczyny: 

a) że pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego 
egzystencji lub 

b) że pobrany przez płatnika podatek dochodowy byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku                 
do podatku należnego za dany rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy; 

6) dokumenty potwierdzające prawo do ulgi podatkowej, na podstawie której podatnik ubiega się                 
o wydanie decyzji; 

7) dane płatnika ze wskazaniem nazwy, adresu i numeru NIP; 
8) podpis podatnika. 
Wraz z wnioskiem (przyczyna pkt a) podatnik winien złożyć: oświadczenie o stanie majątkowym. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Oświadczenie o stanie majątkowym - siedziba Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, III piętro, pokój 
327. 
W toku prowadzonego postępowania, na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca zobowiązany 
jest do złożenia wskazanych w wezwaniu dokumentów i informacji (np. zaświadczenia o zarobkach, 
kopii odcinka emerytury/renty, zaświadczenia o stanie zdrowia itp.). 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Brak ustawowego terminu do składania wniosku. 
Według indywidualnych potrzeb podatnika. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Dokumenty można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer - Sala Obsługi Klienta               
I piętro pok. 118 lub przesłać na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.                       
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia 
stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania zaliczek na 
podatek dochodowy lub decyzję o ograniczeniu poboru zaliczek. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer wnosi się, za jego 
pośrednictwem do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Brak. 
 

11. Podstawa prawna  
 

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

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.                  
z 2012r., poz. 361 z późn. zm.). 

 


