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WNIOSEK  O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA
Z  TYTUŁU  NABYCIA  MAJĄTKU  NA  PODSTAWIE  USTAWY  

O  PODATKU  OD  SPADKÓW  I  DAROWIZN

Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 86 z późn. zm.)

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

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko / Nazwa podatnika 6. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 7. Data urodzenia

└───┴───┘─└───┴───┘─└───┴───┴───┴───┘

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15.  Miejscowość 16. Kod pocztowy

I__________________I______________I  ______  I____________________I__________________I__________________I

17. Poczta

C. WNIOSEK
18. Treść

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia od nabycia majątku tytułem:

□  spadku po zmar ym/ejł …......................................................................................................................................................................................……...

□ darowizny  od …...................................................................................................................................................................................……......

□ zasiedzenia nieruchomosci  .............................................................................................................................................................................……......

□ innym            ….......................................................................................................................................................................................……..
na podstawie:
□  postanowienia sądu z dnia..........................................sygn. Akt................................................................................…..   

□ aktu notarialnego z dnia ….......................................... rep. Nr …...........................................................................……....

□ innego dokumentu     …...........................................................................................................................................……....

Zaświadczenie    zostanie    przedłożone w ….....................................................................................................................

D. SPOSÓB ODBIORU

 □ osobiście

 □ przesyłką pocztową na adres … .............................................................................................................................….

 □ przez osobę upoważnioną …...……………………………………………….  pokrewieństwo …………………………….*

PESEL … ....................................…….... adres zamieszkania.....................................………………………………....
 
Kontakt do wnioskodawcy    tel: …............................................   e-mail ….....................................................................…...

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

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na odwrocie niniejszego wniosku **
19.  Data 20. Podpis podatnika

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

Op  ł  ata skarbowa:    w kwocie 17,00 zł z wyłączeniem zwolnień na podstawie art. 2 oraz art. 7 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada
         2006 roku (Dz. U. 2015 poz. 783 z późn. zm.) płatne na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy, 

                       * od pełnomocnictwa  w kwocie 17 zł  z wyłączeniem małżonka, wstępnego, zstępnego i rodzeństwa,
Za  łą  czniki do wniosku:  
□ w przypadku nabycia spadku:    kopia prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku  lub kopia aktu poświadczenia dziedziczenia
□ w przypadku otrzymania darowizny:    kopia aktu notarialnego umowy darowizny
□ w przypadku zasiedzenia:                    kopia prawomocnego postanowienia sądu
□ w przypadku innych tytułów nabycia:   dokument potwierdzający podstawę nabycia



**
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuję,  że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z siedzibą przy ul. Szeligowskiego
24, 20-883 Lublin (nr telefonu +48 81 452 23 00, adres e-mail: sekratariat.ias.lublin@mf.gov.pl).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i
art. 9 ust. 2 lit. g RODO) albo wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów przetwarzania,  a następnie przechowywane na podstawie
przepisów prawa o archiwizacji dokumentów.

Szczegółowe  informacje  w  przedmiotowym  zakresie  można  uzyskać  na  stronie  internetowej  Izby  Administracji  Skarbowej  w
Lublinie:www.lubelskie.  kas.  gov.pl   oraz kontaktując się z  Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod.lublin@mf.gov.pl
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