
Planujesz wizytę w urzędzie skarbowym? 
 

 Wejdź na stronę www.podatki.gov.pl 

 Kliknij w panel  Umów wizytę w urzędzie 

skarbowym 

  

 Wybierz województwo Zachodniopomorskie 

 Wybierz swój Urząd Skarbowy 

 Wybierz sprawę, którą chcesz załatwić 

 Podaj dodatkowe informacje, które dotyczą 

twojej sprawy (jeśli przewidziano taką opcję)  

 Wybierz datę i godzinę wizyty 

 Podaj swoje dane 

Potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany e-mail. 

Znajdziesz w nim konkretne stanowisko lub pokój 

W umówionym terminie przyjdź do urzędu.  

Jeśli nie możesz przyjść, powiadom telefonicznie urząd. 

Online możesz umówić wizytę, której termin przypada  

w ciągu najbliższych 14 dni. 
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