
                                                                                                                  Limanowa dnia ..................

....................................................
          (Nazwisko i imię wnioskodawcy)

....................................................
                    (adres zamieszkania)

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

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

Nr tel…………………………...

    
                             Naczelnik Urzędu Skarbowego

                    w Limanowej          
             

                 W myśl art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. O podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2019 r.,  
poz. 1813 ze zm.) proszę o wydanie zaświadczenia do dysponowania

a) spadkiem po ...............................................……....... zmarłym dnia ........................................................ stwierdzonym 

dnia ............................................................................... 

– postanowieniem  Sądu  Rejonowego  w  .......................................  Sygn.  Akt  I 
Ns .......................................

– aktem poświadczenia dziedziczenia Rep A Nr ........................... sporządzonym przez notariusza

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

           b) nieruchomością  położoną  w  ..........................……….......  nabytą  przez  zasiedzenie,  na  mocy  postanowienia 

Sądu Rejonowego w ............................................... Sygn. Akt I Ns..……........………...          z dnia ....……...................

c)  nieruchomością nabytą w drodze : darowizny – nieodpłatnego zniesienia współwłasności – wykonania zachowku 

(podkreślić  właściwe)  aktem notarialnym Rep A Nr  ..................................  z  dnia  ........................................… przez 

notariusza  …..........................................  w  Kancelarii  Notarialnej  w  ….............................. 

Proszę napisać od kogo  otrzymana darowizna …............................ (wpisać stopień pokrewieństwa)

Cel wydania zaświadczenia: przedłożenie ..…...………………………………….

Załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

                                                 ..............................................
                                                                ( podpis)



Instrukcja:
1. Proszę wpisać dane osobowe, adres zamieszkania, uzupełnić jedno nabycie („a” lub „b” lub „c”) 
    i podpisać wniosek.
2. Uiścić opłatę skarbową od zaświadczenia na:
odbiorca:  Urząd Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9
nr konta:  28 8804 0000 0000 0023 3100 0002
kwota:  17,00 zł
nadawca:  osoba, na którą wypełniono wniosek
tytuł wpłaty:  zaświadczenie od spadku, darowizny itp.

Wniosek i dowód wpłaty przesłać na adres:
Urząd Skarbowy w Limanowej
ul. M.B. Bolesnej 9
34-600 Limanowa

Sposób odbioru zaświadczenia:

� osobiście

� za pośrednictwem poczty

� przez pełnomocnika / imię i nazwisko pełnomocnika/ …………………………………..

PESEL: ………………………………. legitymującego się ………………………………………..

Seria i nr ……………………………………… (należy dołączyć pełnomocnictwo)

Załączniki do wniosku:
- kopia prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku,
- kopia prawomocnego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- kopia umowy darowizny lub innych tytułów nabycia,
- oryginał pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 (wersja 2)


