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WNIOSEK O POTWIERDZENIE NADANIA
NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
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Zgodniezar l . l3ust .3ustawyzdnia l3pa2dziern ikalgg5r .ozasadachewidencj i  i identyf ikac j i  poOatnikOwiplatn ików (DzJJ;z
po2.2681. zpó2n. zm.), naczelnik uzqdu bkarbowego - na wniosek zainteresowanego - obowiqzany jest do potwierdzenia
ldentyfikacji Podatkowej podmiotowi, który nim siq posluguje. Zainteresowanym moze byó podatnik lub platnk. którego ¡iotwierdzenie
osoba trzecia majEca interes prawny w zloZeniu wniosku.

Na formularzu naleZy podaó wszystkie nazwy w pelnym brzmieniu (bez stosowania wlasnych skrótów). Szczególnie n
uwage na poprawny zapis nazw ulic.

A. MIEJS CE ZLOaENN WNIOSKU
4. Naczelnik urzedu skarbowego, do którego adresowanyjest wniosek A /
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B. 1 .  DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podm iotu (zaznaczyó wlaíciwy kwad rat):

E f podmiot niebqdqcy osobqfizycznq E 2. osoba fizyczna
6. Nazwa pelna * / Nazwisko, pierwsze imiq, drugie imig **
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7. Nazwa skrócona * / lmig ojca, imig matki **
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9. Data rozpoczqcia dzialalnoéci * / Data urodzenia ** (dzieñ - miesi4c - rok)

8.2. ADRES SIEDZIBY- /  ADRES ZAMIESZKANIA-*
11. Województwo . ¡¡l¡EL@?eLsaF

14. ulica 
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18. Kod pocztowy
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** - dotyczy podmiotu bqdqcego

C. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
(zaznaczyó wlaíciwy kwad rat) :

[l t . podmiot niebgd4cy osobq fizycznq E z. osoba fizyczna
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24. Nazwa peNna * / Nazwisko, pierwsze imiq, drugie imiq **
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Nazwa skrócor
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. / lmig ojca, imie matki **
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26. ldentyfikator REGON. / Numer ewidencyjny PESEL..
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* / Data urodzenia "* (dzieñ - miesiqc - rok)
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c.2. oRGAN PROWADZACY REJESTR LUB EWTDENCJE

28. Nazwa organu
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30. Data rejestracji (dzieñ - - r ok )  v
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C.3. ADRES SIEDZIBY- /  ADRES ZAMIESZKANIA--
33. Woiewództwo
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40. Kod pocztowy
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C.4. INFORMACJE DODATKOWE O PoDMIocIE, KTÓREGo DoTYCZY WNIoSEK

D. PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJACEJ WNIOSKODAWCE (niepotzebne skreórió)
4s.lmie 
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47. Data wypelnienia wn¡osku (dzieñ - miesiqc - rok)
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E. DANE PRZYJMUJACEGO FORMULARZ
przyjmuj4cego form ularz 50. Podpis pr¿yjmujqcego formular¿

F. ODPOWIEDZ NA WNIOSEK
u

. fnformacja o zgloszonym Numerze ldentyfikacji Podatkowej (zaznaczyówla$ciwy kwadrat):

El 1. Naczelnik uzqdu skarbowego potwierdza nadanie podanei¡o w poz.23 Numeru ldent¡¡fikacji Podatkowej po"dmiotowiopisanbmu w czq5ci C.

Ü 2. Naczelnik uzqdu skarbowego nie potwierdza nadania podanego w poz.23Numeru ldentyfikacji PodatkoJ/úej pOdrñiotoWi opisanemu w czgéci C.

E 3. Naczelnik uzqdu skarbowego nie moze potwierdz¡ó podanego w poz.23Numeru ldentyfikacji Podatkowej, ze wzglgdu na podanie
niewystarczajqcych danych o podmiocie, którego dotyczy wniosek.
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