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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy1) 
 

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

 ORD-OG/A   ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU  

 O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ 
2. Nr załącznika2) 

└────┴────┘/└────┴────┘ 

Załącznik do wniosku ORD-OG 

B. DANE WNIOSKODAWCY 
* - dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi    ** - dotyczy wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi 

 3. Nazwisko, pierwsze imię* / Nazwa pełna** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 (dzień – miesiąc – rok) 

 4. Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość*3)  
 

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

5. Zagraniczny numer identyfikacyjny3, 4) 

 

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

 6. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)3)  
 
 
 

7. Kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru identyfikacyjnego)3) 

 
 

 8. REGON** 
 

9. Numer KRS** 
 

E. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIENIA ORAZ WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA 
PODATKOWEGO WYMAGAJĄCYCH WYDANIA INTERPRETACJI OGÓLNEJ 

 10. Zagadnienie będące przedmiotem wniosku (należy przedstawić jedno zagadnienie, w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zagadnienia, dla każdego z nich 
należy złożyć odrębny wniosek) 
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 11. Przepisy prawa podatkowego wymagające wydania interpretacj ogólnej (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego bez przytaczania 
treści przepisów) 

 

F. WSKAZANIE NIEJEDNOLITEGO STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 

  12. Wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych 
wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych (należy 
wskazać organ wydający, daty wydania oraz sygnatury rozbieżnych decyzji, postanowień lub interpretacji indywidualnych) 

1) Poz. 1 nie wypełnia się w przypadku, gdy wnioskodawcą jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL).  
2) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników ORD-OG/A. 
3) Poz. 4 – 7 wypełnia się w przypadku, gdy wnioskodawcą jest nierezydent nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL).  
4) Poz. 5 nie wypełnia się w przypadku podania numeru i serii dokumentu stwierdzającego tożsamość w poz. 4.  


