
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................

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

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ........................................................................... wydanym

przez ....................................................................................  PESEL ....................................................

NIP ...................................  świadomy/a treści art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od

spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U z 2018r.,  poz. 644 ze zm.) oświadczam, że niżej podane

warunki łącznie                spełniam  /  nie spełniam * 

1)  jestem  obywatelem  polskim  lub  mam  miejsce  stałego  pobytu  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  nie  jestem  właścicielem  innego  budynku  mieszkalnego  lub  lokalu  mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nim przeniosę własność budynku lub lokalu na

rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;

3) nie dysponuję spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie jestem właścicielem

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego oraz  wynikających  z  przydziału

spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu

mieszkalnym,  a  w  razie  dysponowania  tymi  prawami  przekażę  je  zstępnym  lub  przekażę  do

dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego; 

4) nie jestem najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim rozwiążę umowę najmu;

5) będę zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a)  od  dnia  złożenia  zeznania  podatkowego  -  jeżeli  w  chwili  złożenia  zeznania

nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,*

b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka

w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.*

Ulga dotyczy …..................................................................................................................................................
(adres nieruchomości)

.......................................................................................................
(data i czytelny podpis)

* właściwe podkreślić

POUCZENIE
Warunek określony w pkt 5 uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed

rozpoczęciem zamieszkiwania ze względu na konieczność  zmiany warunków lub miejsca zamieszkania,  a  nabycie
innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu
6 miesięcy od dnia zbycia (art. 16 ust. 8 ustawy).

Nie  dopełnienie wyżej  wymienionych  warunków  spowoduje  wygaśnięcie  decyzji  ustalającej  wysokość
zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w której zastosowano ulgę,  co  stwierdzi Naczelnik
Urzędu Skarbowego w drodze decyzji. Zgodnie z art. 69 § 3 Ordynacji podatkowej w przedmiotowej sprawie zostanie
wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu
powstania obowiązku podatkowego oraz istniejącego w tym dniu stanu faktycznego.


