
…......................................................... 
Imię i nazwisko       Szczecin, dnia ................................. 
 

Adres: ................................................. 

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

PESEL: …........................................... 

 

Telefon: …........................................... 

 

          
 

WNIOSEK 
 

 Proszę o wydanie zaświadczenia w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 

spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813, z późn. zm.) dotyczącego nabycia rzeczy lub praw 

majątkowych w drodze ….................................................................................................................................... 

   tytuł nabycia*/w przypadku dziedziczenia podać imię i nazwisko spadkodawcy i datę zgonu 

obejmującego następujące składniki: 

-     ….................................................................................................................................................................... 

-     ….................................................................................................................................................................... 

-     ….................................................................................................................................................................... 

Nabycie nastąpiło na podstawie …....................................................................................................................... 

         wpisać rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie (postanowienie sądu, akt) jego datę i numer 

 

Postępowanie w sprawie podatku od spadków i darowizn zostało zakończone decyzją organu podatkowego  

z dnia ….................................................................. znak: ….............................................................................. 

Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia: …............................................................................................... 

 

        ….................................................................... 
                 podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 
 

 

Zaświadczenie odbiorę osobiście/ proszę przesłać na adres……………………………………………………. 
 

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego zaświadczenia 

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. 
 
* Jeżeli nabycie spadku nastąpiło do 31.12.2006 r. do wydania zaświadczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.). 
* tytuł nabycia: dziedziczenia, zapis, polecenie testamentowe, darowizna, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie 

współwłasności, zachowek; nieodpłatnie: renta, użytkowanie, służebność; nabycie wkładu oszczędnościowego na podstawie 

dyspozycji na wypadek śmierci, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci. 
UWAGA!  
Miejsce składania wniosku w Urzędzie – sala A stanowiska 7 lub 8. 
 

Zaświadczenie zostanie wydane wyłącznie osobie, której wniosek dotyczy (po okazaniu dowodu 

osobistego) lub pełnomocnikowi (pełnomocnictwo PPS-1 lub PPO-1 złożone elektronicznie) albo 

przesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku. 
 
RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach 

informacyjnych.  

Naczelnik  
Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Szczecinie 
ul. Felczaka 19 

71-417 Szczecin 
 

 

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

