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Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków 

 

Spis treści 

1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej  

2. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej  

3. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej  

4. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej  

5. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej  

6. Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej  

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

9. Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem 

10. Oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5a o 

podatku od spadków i darowizn 

11. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej 

działalności gospodarczej 

12. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej  

13. Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z 

działalności gospodarczej 

14. Pełnomocnictwo szczególne  

15. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pośrednictwem komunikacji 

elektronicznej 

16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów 

podatkowych (certyfikat rezydencji)  
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17. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan 

zaległości 

18. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej 

19. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od 

towarów i usług 

20. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i 

darowizn/podatku od czynności cywilnoprawnych  

21. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 

22. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek  

23. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku  

24. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych  

25. Wniosek o wydanie zaświadczenia (dla osób fizycznych)  

26. Wniosek o wydanie zaświadczenia (dla osób prawnych)  

27. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

28. Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego 

29. Zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji przychodów przez biuro rachunkowe 

30. Odwołanie od decyzji  

31. Skarga kasacyjna do NSA 

32. Skarga do WSA 

33. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

34. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

35. Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej  

36. Zażalenie na postanowienie 

37. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzji nieostatecznej  

38. Wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego  
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39. Wniosek o umorzenie zaległości  


