
 

 Urząd Skarbowy w Nowej Soli, ul. Staszica 1, 67-100 Nowa Sól,  http://www.us.nowasol.pl/ 

  
W-019/2 1/2 

€ 

1. Numer podatkowy NIP / numer PESEL *  podatnika 

 

2. Numer dokumentu 
 

3. Status 
 

W-019/2 

obowiązuje od 24.01.2012 
ZAWIADOMIENIE 

 

O NIEZŁOŻENIU W TERMINIE DEKLARACJI PCC-3 

Podstawa prawna :   
Art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.186 z późn. zm.) 

A. ORGAN PODATKOWY  

 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest zawiadomienie 
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

 

 5. Nazwisko 
 

6. Imię 
 

7. Adres zamieszkania 
 

C. ZAWIADOMIENIE 

 8. Treść 
 

         Zawiadamiam, że w dniu …………………została dokonana następująca czynność cywilnoprawna:* 

- umowa sprzedaży……………………………………………………………………o wartości…….……………,  

- umowa zamiany ……………………………………………………………………. o wartości…….……………, 

- umowa pożyczki ……………………………………………………………………  o wartości…..…………….., 

- ustanowienie hipoteki………………………………………………………………………………………………., 

- inna (wymienić jaka)……………………………………………………………………………………….o wartości………………… 

 

pomiędzy: 

-  ………………………………………………….… - ……. ………………………….. NIP: ….…………………… 

       (imię i nazwisko - nazwa strony czynności cywilnoprawnej, np. zbywca, pożyczkodawca) 

zam……………………………………………………………………………………………. ,    

a 

-  ………………………………………………….… - ……. ………………………….. NIP: ….…………………… 

       (imię i nazwisko - nazwa strony czynności cywilnoprawnej, np. nabywca, pożyczkobiorca) 

zam………………..…………………………………………………………………... ……………………………. 

 

           W związku z powyższym, będąc zobowiązanym/ą na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia                       

9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz. 223 z późn.zm.) bez 

wezwania organu podatkowego do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, 

informuję, że deklarację PCC-3 od opisanej powyżej transakcji złożyłem/am w Urzędzie Skarbowym w 

Nowej Soli z przekroczeniem terminu ustawowego, tj. w dniu ….……….………………. . 

 

http://www.us.nowasol.pl/
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             Należny podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie ………………..…….. uiściłem/am                    

w całości w dniu……………………….wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 

………..……………….. – dowód wpłaty w załączeniu.  

      

       Informuję ponadto, że*: 

- deklarację złożyłem/am dobrowolnie, bez uprzedniego otrzymania wezwania z Urzędu Skarbowego                     

w Nowej Soli, 

- nie prowadzę działalności gospodarczej / prowadzę działalność gospodarczą w zakresie……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………, 

- w/w czynność cywilnoprawna: nie ma związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą/ 

została dokonana w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. 

 

 

Wobec powyższego proszę o odstąpienie w trybie art. 16 ustawy z dn. 10 września 1999r. Kodeks 

karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 186 z późn. zm.) od wymierzania mi sankcji 

za naruszenie przepisów podatkowych, którego się dopuściłem.  

 

*niepotrzebne skreślić 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA 

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

9. Data 
 

10. Podpis 
 

E. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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