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Numer dokumentu Status

WNIOSEK O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA
potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn / podatku od czynności 

cywilnoprawnych
Podstawa prawna:
− art. 306a, art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
− art.19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r., poz. 1813)

ORGAN PODATKOWY

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej

DANE PODATNIKA 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL (identyfikatorem osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem 
podatku od towarów i usług jest numer PESEL)

Nazwisko / Nazwa podatnika Pierwsze imię / Nazwa skrócona Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nr telefonu

TREŚĆ WNIOSKU

W związku ze złożeniem zeznania podatkowego w podatku od spadków i darowizn z tytułu:

 dziedziczenia  darowizny
(prosimy o załączenie kserokopii aktu 

notarialnego)

 zasiedzenia  nieodpłatnego zniesienia 
współwłasności

 innego tytułu

stosownie do          ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

                                           /sygn. Akt / Rep. Aktu Notarialnego oraz imię i nazwisko spadkodawcy/

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie / brak obowiązku uregulowania 
podatku od (właściwe zaznaczyć):

 spadków i darowizn w ilości …..……......... egzemplarza/-y.

Zaświadczenie jest mi potrzebne do przedłożenia w ……......…..…………………………......………….............................................….

celem .........................................................................................………………………..........................................………………...........................  

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia. 

Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej,
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej 80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

OŚWIADCZENIA
Oświadczam,  że  znane  mi  są  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o  odpowiedzialności  za  podanie  danych  niezgodnych 
z rzeczywistością.

DATA I PODPIS
Data Podpis podatnika, osoby  reprezentującej podatnika, pieczątka

SPOSÓB ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

 osobiście  pocztą na adres ……………………………………...…………….

………………………………………………………………………..

 Pełnomocnik ……………………………………….………..
………

                                 (imię i nazwisko pełnomocnika)
PESEL ………….……………… legitymujący się …………………...
……………………… seria i nr ……………………………………….

ADNOTACJE URZĘDU


