
 

 
 

Pan/Pani 
Imię i Nazwisko 
adres 

 
Identyfikator podatkowy: 
NIP / PESEL 
 

Znak sprawy (pisma) 
 

Oznaczenie organu 
 

miejscowość,      data                             

adres Urzędu  |  tel.: +48 ………..  |  fax: +48 ………. 
e-mail: ……@..........mofnet.gov.pl 

adres strony internetowej Urzędu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 155 § 1 oraz art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.), w związku z art…. (opcjonalnie należy / można podać 

przepis z właściwej ustawy podatkowej – np. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.361 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (wskazanie 

właściwego organu podatkowego) informuje, iż dokonuje czynności sprawdzających (należy opisać czego 

dotyczą czynności sprawdzające. Wskazane jest wyjaśnienie osobie wzywanej okoliczności sprawy. Obowiązuje 

stosowanie języka prostego i zrozumiałego, bez budowania zdań złożonych). 

W związku z powyższym organ podatkowy prosi o: 

- osobiste stawienie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w (należy wskazać adres), pokój nr … 

dnia ………. o godz. ………. w celu np. przedłożenia następujących dokumentów: ……., 

złożenia wyjaśnień, skorygowania deklaracji / zeznania (należy opisać cel wizyty w Urzędzie. 

Obowiązuje stosowanie języka prostego i zrozumiałego, bez budowania zdań złożonych). Czynności tej 

może Pan / Pani dokonać również przez pełnomocnika posiadającego stosowne 

upoważnienie do działania w Pana / Pani imieniu, 

bądź 

- przesłanie w terminie 7 dni / do dnia …. następujących dokumentów / kopii dokumentów: 

………, pisemnych wyjaśnień (należy szczegółowo opisać żądane dokumenty / wyjaśnienia),  

Wszelkie wątpliwości co do treści niniejszego wezwania, ustalonych terminów można wyjaśnić z 

osobą prowadzącą sprawę: 

Imię i nazwisko pracownika, stanowisko służbowe - tel. kontaktowy: ….. 

lub  

Imię i nazwisko pracownika zastępującego, stanowisko służbowe - tel. kontaktowy: ….. 
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Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: 

- Portal Podatkowy, w którym znajdują się informacje dotyczące poszczególnych podatków. 

Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl  

- Krajowa Informacja Podatkowa: czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 

1800. Infolinia: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych (22) 330 0330, z 

zagranicy: +48 22 330 0330. Adres strony: www.kip.gov.pl  

 Imię, nazwisko i stanowisko służbowe 

 pracownika organu podatkowego 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. aa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________  

Ponadto informujemy, że niezastosowanie się do wezwania może spowodować odpowiedzialność karną 

skarbową z art. 83 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r., poz.186 ze zm.) „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających (…) 

udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby 

nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę 

lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa podlega karze grzywny 

(…)”. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
http://www.kip.gov.pl/

