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Potwierdzenie Profilu Zaufanego (ePUAP)

Obowiązuje od
13.09.2021 r.

Zachęcamy do korzystania z usług Portalu Podatkowego, w którym znajdują się informacje dotyczące
poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce e-Deklaracje), które
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony: www.podatki.gov.pl

Co chcę załatwić?

Potwierdzić profil Zaufany (ePUAP).

Kogo dotyczy?

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą przesyłać dokumenty do dowolnego
podmiotu publicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Utwórz swoje konto na platformie ePUAP, w zakładce: zarejestruj się.
Przygotuj ważny dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości.
Wypełnij Wniosek o potwierdzenie profilu Zaufanego ePUAP w formie
elektronicznej.
Wniosek znajdziesz na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.
Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP wypełnij zgodnie z polami
interaktywnego formularza na portalu ePUAP.

Wymagane
dokumenty

Dowód potwierdzający tożsamość.

Wymagane opłaty

Za złożenie wniosku i potwierdzenie profilu nic nie zapłacisz.

Termin złożenia
dokumentów

Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.

Jak i gdzie można
załatwić sprawę?

Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP możesz dokonać w dowolnym punkcie
potwierdzającym, którym jest :
• Urząd Skarbowy,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
w terminie 14 dni od daty przesłania elektronicznego wniosku o potwierdzenie
Profilu Zaufanego ePUAP, zgłaszając się z dokumentem tożsamości do punktu
potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.
Nie ma znaczenia właściwość miejscowa tych organów – co oznacza, że Profil
Zaufany możesz potwierdzić w miejscu najbardziej dla Ciebie dogodnym.

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach:
poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
pod adresem: Urząd Skarbowy we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa
tel. 41 3941065, wew. 21
Co zrobi Urząd?

• Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku z Twoim profilem użytkownika oraz
z dokumentem tożsamości,
• wydrukujemy i przygotujemy do podpisu wniosek o potwierdzenie Profilu
Zaufanego,
• w przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości potwierdzimy Twój Profil
Zaufany i odnotujemy to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu
potwierdzenia.
Nie dokonamy potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:
• przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości lub braku możliwości
stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego dokumentu, na
zasadach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych oraz
przepisach dotyczących dokumentów paszportowych,
• niezgodności danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL,
identyfikatora użytkownika,
• przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego
ePUAP.

Jaki jest czas
realizacji?

Potwierdzenia Profilu Zaufanego dokonamy bezpośrednio po zgłoszeniu się
w punkcie potwierdzającym Profil Zaufany ePUAP.

Sposób załatwienia
sprawy

Potwierdzenie Profilu Zaufanego uważa się za zakończone, jeżeli zgłosisz się
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania elektronicznego wniosku
o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w celu jego potwierdzenia.
W innym przypadku wniosek ten uważa się za wycofany.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Profil Zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być
przedłużana na taki sam okres. Przedłużenia ważności Profilu Zaufanego można
dokonać samodzielnie przez podpisanie go podpisem potwierdzonym Profilem
Zaufanym (przed upływem jego ważności).
W przypadku zmiany danych osobowych, należy zaktualizować swój Profil
Zaufany ePUAP poprzez powtórne złożenie wniosku.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 670).
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r.w sprawie
profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r., poz.1194 ze
zm.).
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