
Urząd Skarbowy w  Puławach, ul. Władysława  Grabskiego 4

OŚWIADCZENIE PODATNIKA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA
ROLNEGO NA GRUNTACH NABYTYCH W DRODZE CZYNNOŚCI

OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU OD SPADKÓW I
DAROWIZN

FORMULARZ

F-057/2
obowiązuje od 20.01.2015

…........................., dnia .…..-.......-..............roku
PP-2/4203-........./...........

Imię i nazwisko….........................................
zam. …..........................................................
…...................................................................
PESEL …............................................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Puławach

O Ś W I A D C  Z E N  I E  

Ja ..................................................................... legitymujący/a się dowodem osobistym seria …........  nr
…................................. wydanym przez …...................................................................................................
świadomy/a treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j.
Dz.U. Nr 93, poz. 768 z 2009 roku ze zm.) oświadczam, że prowadzę*/nie prowadzę* od daty nabycia
gospodarstwo rolnego na gruntach rolnych nabytych w drodze …....................................... na mocy aktu
notarialnego  rep.  A  nr  …........./.........  z  dnia  …...-.......-...............  */  postanowienia  sądu  nr  …....
…..................... z dnia ….-......-..............*. 
Będę to czynił przez okres 5 lat od wskazanej daty.   
* 

 .................................................................... 
(podpis podatnika) 

W związku z treścią art. 122 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012
roku poz. 749 ze zm.), organ podatkowy informuje o warunkach do zastosowania zwolnienia zawartego w art. 4
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. Nr 93, poz. 768 z 2009 roku ze zm.)   
Art. 4. 1. Zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami
składowymi, z wyjątkiem:
a) budynków mieszkalnych,
b) budynków  zajętych  na  cele  specjalistycznego  chowu  i  wylęgu  drobiu  lub  specjalistycznej  hodowli

zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
c) urządzeń  do  prowadzenia  upraw  specjalnych,  jak:  szklarnie,  inspekty,  pieczarkarnie,  chłodnie,

przechowalnie owoców
- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili  nabycia ta nieruchomość stanowi
gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to
gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego artykułu.

 .................................................................... 
(podpis podatnika) 

F-057/2 Oświadczenie podatnika o prowadzeniu gospodarstwa na gruntach nabytych w drodze czynności określonych w
ustawie o podatku od spadków i darowizn.
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