
WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA POLA JASNE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Numer dokumentu 3. Status

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE PODATKU OD

SPADKÓW I DAROWIZN

Data wpływu do urzędu:

Podstawa prawna:
Art. 306 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz. 201)
Art.19 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017r. poz. 833)

A. ORGAN PODATKOWY 
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Nazwisko 6. Imię

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 17. Telefon

C. WNIOSEK

18. Treść

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że nabycie:

1. nieruchomości położonej w ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. pojazdu  ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. inne rzeczy lub prawa majątkowe…………………………………………………………………….

...............................................................................................................................................................

otrzymanej tytułem*:

⃣ dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

⃣ darowizny, polecenia darczyńcy;

⃣ zasiedzenia;

⃣ nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

⃣ zachowku,  jeżeli  uprawniony  nie  uzyskał  go  w  postaci  uczynionej  przez  

spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

⃣ nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;

⃣ nabycia  praw  do  wkładu  oszczędnościowego  na  podstawie  dyspozycji  wkładem  na  

wypadek  śmierci  oraz  nabycie  jednostek  uczestnictwa  na  podstawie  dyspozycji  

uczestnika  funduszu  inwestycyjnego  otwartego  albo  specjalistycznego  

funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci



RODO  –  klauzulę  informacyjną  dot.  przetwarzania  danych  osobowych  znajdziecie  Państwo  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej
www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych.

w sprawie po (imię i nazwisko osoby zmarłej) ……………………………………………………………….

lub w sprawie (nr aktu notarialnego) Rep. A nr................……….……........ z dnia......................................…

a) było zwolnione od podatku od spadków i darowizn

b) należny podatek od spadków i darowizn został zapłacony

c) zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn wygasło wskutek przedawnienia*

Zaświadczenie  to  jest  potrzebne  celem  przedłożenia  w  ……………………………………………………..

…….............................................................................................................................................................…………….

D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

19. ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT

Zaświadczenie odbiorę:

⃣ osobiście w siedzibie urzędu

⃣ przez osobę pisemnie upoważnioną

⃣ za pośrednictwem poczty, na adres …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………

E. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA
(opłata skarbowa za upoważnienie wynosi 17,00zł, z wyjątkiem zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 )

Do odbioru niniejszego zaświadczenia upoważniam niżej wymienioną osobę

20. Nazwisko 21. Pierwsze imię

22. Stopień pokrewieństwa 23. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY 
Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 

24. Data 25. Podpis

Termin wydania zaświadczenia: do 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego zaświadczenia na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/
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