
Nr sprawy:

OŚWIADCZENIE O NABYCIU RZECZY (PRAW MAJĄTKOWYCH) W KWOTACH WOLNYCH
OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Ja..................................................................... zamieszkały/a.........................................................................................

….......................................................................................................................................legitymujący/a się dowodem

osobistym .............................. wydanym przez …........................................................ PESEL.....................................

Pouczony/-a/ o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści przepisów art.54 i 56 ustawy z dnia

10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy za uchylanie się od opodatkowania, nie ujawnienie organowi podatkowemu

przedmiotu  lub  podstawy  opodatkowania  oraz  za  nie  składanie,  pomimo  obowiązku,  zeznania  podatkowego

o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-3 tytułem darowizny/nieodpłatnego zniesienia współwłasności

– powodując narażenie podatku na uszczuplenie oraz za składanie organowi podatkowemu (...)  oświadczeń, w

których podaje się nieprawdę lub zataja prawdę (...), oświadczam, że nie składam zeznania podatkowego SD-3 w

sprawie podatku od spadków i darowizn,  ponieważ wartość nabytego przeze mnie udziału we własności

rzeczy  i praw  majątkowych  w drodze  darowizny/nieodpłatnego  zniesienia  współwłasności  od  niżej

wymienionej osoby nie przekracza kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na mocy  …………………………………………………………………….. z dnia ………………………………..

nabyłem/am od …………………………………………… stopień pokrewieństwa…………………………………..

zamieszkałego/j ………………………………………………………………………………………………………..

legitymującego/j się dowodem osobistym ……………………………… wydanym przez …………………………..

PESEL …............................................. ……. następujące rzeczy (prawa majątkowe):

Rzeczy i prawa majątkowe, których właścicielem lub

współwłaścicielem był darczyńca lub inna osoba od której

zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe

Nabywany

udział

w ułamku

zwykłym

Miejsce położenia (adres)
Wartość rynkowa w

zł

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

o powierzchni użytkowej ....................m2

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej .......................m2

Nieruchomość o powierzchni .............. ha  ( własność

 użytkowanie wieczyste) zabudowana budynkiem ……………

(drewnianym/murowanym*) o powierzchni 

użytkowej ............. m2  z roku ............................. .

Wartość  gruntu (udziału)

Wartość budynku (udziału)

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu ................. ha

  własność            użytkowanie wieczyste

Budynek gospodarczy (rodzaj) …...................................................

o powierzchni ......................................m2 (drewniany/murowany*)



Budynek gospodarczy (rodzaj) ....................................................... 

o powierzchni ..................................... m2 (drewniany/murowany*)

Budynek gospodarczy (rodzaj) ....................................................... 

o powierzchni ..................................... m2 (drewniany/murowany*)

Las o łącznej powierzchni ............................ha

Samochód marki .............................................................................

rok produkcji ........., pojemność …..... nr rejestracyjny ..................

Ciągnik rolniczy marki ..................................................................., 

rok produkcji ..................... nr rejestracyjny .................................. .

Środki pieniężne w banku …............................................................

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

Nazwa banku (SKOK)

Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym albo

specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym

Nazwa  towarzystwa  funduszy
inwestycyjnych

Inne:

Łączna wartość nabytego majątku:

Jednocześnie  oświadczam, że  poza nabytym udziałem we własności  w/w rzeczy i  praw majątkowych od w/w

osoby,  nie  nabyłem/am od tej  osoby w okresie  5  lat  poprzedzających rok,  w którym nastąpiło  w/w nabycie,

żadnych innych rzeczy i praw majątkowych.

.................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie - nabywcy)

INFORMACJA:
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

I grupa podatkowa – kwota wolna – 9 637,00 zł
małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba,
rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową, i teściów;

II grupa podatkowa – kwota wolna – 7 276,00 zł
zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów,
małżonków  rodzeństwa  i  rodzeństwo  małżonków,  małżonków  rodzeństwa
małżonków, małżonków innych zstępnych

III grupa podatkowa – kwota wolna – 4 902,00 zł innych nabywców
*niepotrzebne skreślić


