
 

CRP KEP POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY: POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWYt WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE: KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI:
DRUKOWANYMI LITERAMI: CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREMt

ZAPb4gfe hjw

gj Identyfikator podatkowy numer PESEL

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

ój Numer dokumentu 4j Status

ZAPb4 ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM

Formularz przeznaczony dla osoby fizycznejc spełniającej łącznie poniższe kryteria0
b jest objęta rejestrem PESELc
b nie prowadzi działalności gospodarczejc
b nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usługc
b nie jest płatnikiem podatkówc
b nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotnej

Formularz służy do zgłoszenia0 aktualnego adresu miejsca zamieszkania gczęść Btwte: danych kontaktowych gczęść Bt3te oraz informacji dotyczących
rachunku osobistego gczęść Btftet

Podstawa prawna0 Ustawa z dnia h3 października hóób rt o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników gDzt Ut z wch9 rt
pozt 5póe: zgodnie z artt ó ustt hdt

Aj MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
5j Naczelnik urzędu skarbowegoc do którego jest adresowane zgłoszenie

Bj DANE SKŁADAJĄCEGO

Btht DANE IDENTYFIKACYJNE
6j Nazwisko 7j Pierwsze imię

Btwt ADRESMIEJSCA ZAMIESZKANIA
8j Kraj Wj Województwo 9j Powiat

g:j Gmina ggj Ulica gój Nr domu g4j Nr lokalu

g5j Miejscowość g6j Kod pocztowy g7j Poczta

Bt3t DANE KONTAKTOWE
Podanie informacji w części Bt3t nie jest obowiązkowet Wpisane niżej dane w części Bt3th i Bt3twt aktualizują poprzedni stan danycht
g8j Telefon

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

gWj Fax g9j Ebmail

Bt3tht ADRES ELEKTRONICZNY k adres w systemie teleinformatycznymt Do doręczeń pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej może mieć zastosowanie adres elektroniczny na portalu podatkowym lub w systemie ePUAP: w przypadku: jeżeli wniesiono
o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę gartt hffa § h pkt w lub artt hffa § h pkt 3 w związku z artt 3e § h
ustawy z dnia wó sierpnia hóó9 rt k Ordynacja podatkowa gDzt Ut z wch9 rt pozt wch: z późnt zmteet Adres elektroniczny w systemie ePUAP
może mieć również zastosowanie do doręczeń pism w analogicznych przypadkach określonych w artt 3óh § h pkt w lub artt 3óh § h pkt 3
w związku z artt 3óh § ha ustawy z dnia hf czerwca hópc rt k Kodeks postępowania administracyjnego gDzt Ut z wch9 rt pozt hwb9et
W pozt wh można zaznaczyć rezygnację ze wskazanego adresu elektronicznegot

ó:j Adres elekroniczny ógj Rezygnacja z adresu elektronicznego

Bt3twt ADRES DO KORESPONDENCJI
Należy wypełnić tylko wówczas: gdy adres do korespondencji jest inny niż w części Btwt

óój Kraj ó4j Województwo ó5j Powiat

ó6j Gmina ó7j Ulica ó8j Nr domu óWj Nr lokalu

ó9j Miejscowość 4:j Kod pocztowy 4gj Poczta
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ZAPYtjlh
b5b

B3l3 RACHUNEK OSOBISTY z DO ZWROTU PODATKU LUB NADPŁATY
Podanie informacji o rachunku jpoz3 wbzwyh nie jest obowiązkowep jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu podatku lub nadpłaty3 Na
wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty lub podatku3 Można podać jedynie taki rachunekp którego właścicielem
lub współwłaścicielem jest składający3 Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych3 Zaznaczenie kwadratu
w poz3 wó oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty lub podatku na rachunek osobisty
jrównież z powodu likwidacji rachunkuh3 Kraj siedziby banku joddziałuh jpoz3 wbh podaćp gdy rachunek jest prowadzony za granicą3

t9T Kraj siedziby banku JoddziałuE

ttT Pełna nazwa banku JoddziałuE U SKOK

tfT Posiadacz rachunku

tpT Pełny numer rachunku jw przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawierać kod SWIFTh

Numer IBANl Kod SWIFTl

tLT Rezygnacja

CT PODPIS SKŁADAJĄCEGO U DANE I PODPIS OSOBYREPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowaniap np3 opiekun prawnyp kuratorp pełnomocnik
określony w pełnomocnictwie3 Poz3 wgzls wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego3

t0T Imię t1T Nazwisko

tWT Identyfikator podatkowy NIP U numer PESEL jniepotrzebne skreślićh

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

f7T Adres do korespondencji

f8T Data wypełnienia zgłoszenia jdzień z miesiąc z rokh f9T Podpis składającego U osoby reprezentującej składającego jniepotrzebne skreślićh

DT ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO jczęść nie jest wypełniana w przypadku zgłoszenia w postaci elektronicznejh

ftT Uwagi urzędu skarbowego

ffT Identyfikator przyjmującego formularz fpT Podpis przyjmującego formularz

fLT Data rejestracji w systemie jdzień zmiesiąc z rokh

└────┴────┘z└────┴────┘z└────┴────┴────┴────┘

f0T Identyfikator rejestrującego formularzwsystemie f1T Podpis rejestrującego formularzwsystemie
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