
Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
Podstawa prawna art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.)

 
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

Dane wnioskodawcy

NIP lub PESEL ...................................................................................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:................................
Wniosek

Proszę o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nabycie własności i praw majątkowych w drodze:

□ spadku po ................................................................................zmarłym/ej dnia…...........................................
                                                                     (imię i nazwisko spadkodawcy)

postanowieniem Sądu Rejonowego w......................................................../aktem poświadczenia dziedziczenia
 
z dnia ......................................................…....sygn. akt/Rep. A nr …..................................................................

□ darowizny - aktem notarialnym/umową z dnia ......................................Rep. A nr..........................................

innym: □ zasiedzenia, □ zapisu windykacyjnego, □ nieodpłatnej służebności, □ nieodpłatnego użytkowania,
□ nieodpłatnego zniesienia wspołwłasności

…...........................................................................................................................................................................
                                (data wydania i numer dokumentu potwierdzającego ww. nabycie: np. postanowienia sądu, ugody, aktu notarialnego)

Forma uregulowania podatku:

□ zwolnione jest od podatku od spadkow i darowizn
□ podatek został w całości zapłacony
□ zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

Zaświadczenie niniejsze niezbędne jest celem przedłożenia w kancelarii notarialnej.

Forma odbioru zaświadczenia:

□ osobiście w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie
□ przesłać pocztą do wnioskodawcy
□ przekazać osobie wskazanej w pełnomocnictwie szczegolnym na załączonym formularzu PPS-1 lub 
w innej formie pisemnej zgodnej w wymogami art. 138c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
□ przesłać pocztą osobie wskazanej w pełnomocnictwie szczegolnym na załączonym formularzu PPS-1 lub
w innej formie pisemnej zgodnej w wymogami art. 138c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Podpis podatnika
...............................................................................................................................................................................

(data, podpis)



Pouczenie:
  Do  niniejszego  wniosku  należy  dołączyć  dowód  wpłaty lub  potwierdzenie
wykonania  przelewu opłaty  skarbowej  w  wysokości  17  zł  uiszczonej  na  konto
Urzędu Miasta Tarnowa nr 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000.

  Pełnomocnictwo podlega opłacie  skarbowej  17 zł zgodnie z  ustawą z  dnia  16
listopada  2006  r.  o opłacie  skarbowej  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1000  z
poźn.zm.). 
Zwalnia  się  z  opłaty  skarbowej  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie
pełnomocnictwa, jeżeli  to pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu
(rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu.


