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WH-OSP(2)     /
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT 
Nr dokumentu
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 44f ust. 15 ustawy. 
Termin składania:
1. Najpóźniej do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 12.
2. W przypadku dokonywania dalszych wypłat: w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w art. 41 ust. 20. 
A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane oświadczenie
Cel złożenia  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Cel złożenia
Cel złożenia nie został wypełniony
2)
B. DANE PŁATNIKA
C. Płatnik nie została wybrany.
DANE IDENTYFIKACYJNE
Pierwsze imię
Nazwisko
Identyfikator podatkowy NIP
DANE IDENTYFIKACYJNE
DANE PODATNIKA
C. DANE OŚWIADCZENIA
6. Informacja, czy oświadczenie dotyczy dalszych wypłat
9. Identyfikator podatkowy
14. Kraj
15. Województwo
16. Powiat
17. Gmina
18. Ulica
19. Nr domu
20. Nr lokalu
21. Miejscowość
22. Kod pocztowy
Składający oświadczenie: 1 - jedna osoba, 2 - wiele osób
Składający oświadczenie: 1 - jedna osoba, 2 - wiele osób
Składający oświadczenie: 1 - jedna osoba, 2 - wiele osób
Składający oświadczenie: 1 - jedna osoba, 2 - wiele osób
INFORMACJE O WYPŁATACH
23. Wartość wypłat(świadczeń)
24. Podstawa dokonania wypłaty
DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIE
25. Składający oświadczenie:
Pole 25 musi zostać wypełnione.
Nieprawidłowa ilość osób składających oświadczenie w stosunku do wartości pola 25.
Składający oświadczenie: 1 - jedna osoba, 2 - wiele osób
Składający oświadczenie: 1 - jedna osoba, 2 - wiele osób
26. Pierwsze imię
27.Nazwisko
28. Treść oświadczenia
29. Uzupełnienie treści oświadczenia
30.Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt ze składającym oświadczenie lub płatnikiem
D. INFORMACJE O ZAŁĄCZONYCH KOPIACH DOKUMENTÓW
Nazwa pliku (bez ścieżki)
Typ pliku
Opis pliku
a
b
c
Ilość informacji do dodania:
Rodzaj towarów według kodów i pod-kodów, a w przypadku kodu 10 dodatkowy opis i kod języka użytego do opisu
OświadczeniaOświadczam, że płatnik posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.Oświadczam, że po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 41 ust. 4aa ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie posiadam wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  
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