
-URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH, Ul. Opolska 23 1, 42-600 Tarnowskie Góry

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W PODATKU OD
SPADKÓW I DAROWIZN O ZAPŁACIE PODATKU, ZWOLNIENIU Z

PODATKU ALBO PRZEDAWNIENIU ZOBOWIĄZANIA
PODATKOWEGO 

miejscowość, dnia ….....- ….....-............ roku

Imię i nazwisko …........................................ 
adres zamieszkania........................................
…...................................................................
PESEL/NIP…...................................................
data urodzenia……………………………...
Telefon: …....................................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Tarnowskich Górach

WNIOSEK O WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA  
o zwolnieniu od podatku*/ zapłaceniu podatku*/ przedawnieniu zobowiązania podatkowego* 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że od nabytych rzeczy (praw majątkowych) 

nabytych tytułem ................................................... …………………………………………………
(spadku, darowizny, zniesienia współwłasności, zasiedzenia)

od/po/pomiędzy….......................................................…………………………………………………….

 należy podatek od spadków i darowizn został zapłacony*.
 znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku od spadków i darowizn*.
 nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn*. 

Podstawa prawna nabycia: postanowienie sądu*/ akt poświadczenia dziedziczenia /akt notarialny* 
       nr …...................... z dnia …..-........-............

Zaświadczenie zostanie przedłożone ….............................................................

Zaświadczenie:
 odbiorę osobiście
 przesłać pocztą na adres zamieszkania 

Do wniosku załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł uiszczonej na konto
Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach nr: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

Podpis wnioskodawcy

* niewłaściwe przekreślić



Informacje dodatkowe:

 zaświadczenia z tytułu otrzymanych darowizn lub nieodpłatnych zniesień współwłasności 

wydawane jest tylko w przypadku, gdy darowizna lub zniesienie miało miejsce od 

01.01.2007r.

 w przypadku gdy nabycie nastąpiło przed rokiem 2010, do podania należy dołączyć 

dokument potwierdzający nabycie (np. kserokopia postanowienia Sądu, aktu notarialnego)

 zaświadczenie nie są wydawana dla np. działów spadku albo odpłatnego zniesienia 

współwłasności,

 w przypadku osób mieszkających zagranicą nie posiadających numeru PESEL lub NIP 

konieczne jest wcześniejsze złożenie druku NIP-7 w Drugim Urzędzie Skarbowym w 

Warszawie-Śródmieście (po wpisie danych do baz urzędów można dopiero  wtedy zwrócić 

się z podaniem o wydanie zaświadczenia, ponieważ zaświadczenie wydawane jest tylko 

osobom znajdującym się w bazach urzędów skarbowych)

 w przypadku osób mieszkających zagranicą posiadających numer PESEL konieczne jest 

złożenie druku ZAP-3 aktualizującego adres zamieszkania (z wyjątkiem osób które 

wcześniej dokonały aktualizacji)

 strona wnioskująca o wydanie zaświadczenia może ustanowić pełnomocnika, który w jej 

imieniu uzyska stosowne zaświadczenie. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeżeli udzielone 

jest małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, pasierbowi i macosze/ojczymowi. 

Pełnomocnictwo dla pozostałych osób- 17zł na konto Urzędu Miasta w  w Tarnowskich 

Górach nr: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486. Pełnomocnictwo nie wymaga formy 

notarialnej, lecz musi być szczególne w danej sprawie (np. do uzyskania zaświadczenia 

potwierdzającego nabycie spadku po Janie Kowalskim nabytego na podstawie Aktu 

Poświadczenia Dziedziczenia Rep. A nr 00/19 z dnia 01.01.2019)


