
Urząd Skarbowy w Suwałkach  
ul. 1 Maja 2A 16-400 Suwałki  

tel. 87 5666983-85 
 

WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTU 

Dane wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy   

 

 

Adres zamieszkania  

lub adres siedziby nr telefonu   

 

 

NIP/REGON/ PESEL      

 

 

Proszę o wydanie kserokopii dokumentu: 

 

Rodzaj dokumentu/deklaracji podatkowej i rok którego dotyczy wniosek 

poświadczonej za zgodność z oryginałem   /  niepoświadczonej za zgodność z oryginałem* 
Za poświadczenie zgodności z oryginałem od każdej pełnej lub następnej strony – 5 zł opłaty skarbowej płatne na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach  

(Bank PEKAO S.A.   22 1240 5211 1111 0000 4921 9744) 
 

Sposób odbioru dokumentu: 

- osobiście* 
- przez osobę upoważnioną 

...............................................................................................................................................…................................................ 

.........................................................................................................................................................*/** 
(imię nazwisko, identyfikator NIP/PESEL, adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości, stosunek pokrewieństwa) 

 

 

 
 
 

Czytelny podpis wnioskodawcy, data 

Opłatę za wykonanie kserokopii wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Suwałkach o numerze: 

95 1010 0071 2223 2012 3100 0000 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów opłata 
za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi: 
0,60 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4; 
0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4; 
0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3; 
1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3. 

W przypadku wykonania kserokopii dokumentów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach 
opłaty skarbowej jest wójt(burmistrz, prezydent miasta), ze względu na siedzibę organu (Izby Skarbowej, Urzędów Skarbowych), w którym dokonano tej 
czynności urzędowej. Kwota opłaty skarbowej od w/w czynności wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

* niepotrzebne skreślić 
** dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o 
opłacie skarbowej z wyjątkiem zwolnień zawartych w w/w ustawie) 


