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 1. Numer PESEL podatnika 

 
 
 

________________________ 

 2. Data 

 
 
 

_____ – _____ – ________ r. 

 3. Nr dokumentu  4. Status 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o spełnieniu warunków ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn 

 

 Podstawa prawna : 

 Art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku o spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z   2018 roku poz. 644 ze zm.) 

 A. MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA 

  5. Urząd do którego adresowane jest oświadczenie 

NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 B. DANE  PODATNIKA 

  B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

 6. Nazwisko 
 

 7. Imię 

  B.2. ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA 

  8. Adres (miejscowość, kod pocztowy, poczta  ulica, nr domu i lokalu) 

 C. OŚWIADCZENIE 

 
 

W przypadku, gdy nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 r. * 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 KK oświadczam, że spełniam łącznie 

warunki określone w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn do zastosowania ulgi do nabytego 

lokalu lub budynku pod  adresem :  

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

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

1. nie jestem właścicielem(ką) innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość bądź będąc nim przeniosę własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu 

Państwa lub gminy, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego ; 

2. nie przysługuje mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawo do domu 

jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami 

przekażę je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania 

podatkowego; 

3. nie jestem najemcą lokalu lub budynku mieszkalnego lub będąc nim rozwiążę umowę najmu, w terminie 

6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego; 

4. spełniam wymogi określone w art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, t.j.: 

 posiadam obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej  
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 mam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa; 

5. będę zamieszkiwać w nabytym lokalu/budynku przez 5 lat: 

 od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest 
zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku; 

 od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku  
jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały ciągu roku od dnia złożenia zeznania 
podatkowego.  

 



 Strona 2/2 

 

      

W przypadku gdy nabycie nastąpiło do 31 grudnia 2006 r. *  

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 KK oświadczam, że spełniam łącznie 

warunki określone w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn do zastosowania ulgi do nabytego 

lokalu lub budynku pod  adresem :  

......     ..................................................................................................................................................................................... 
            
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

… 
1. nie jestem właścicielem(ką) innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną  nieruchomość, 

2. nie dysponuję spółdzielczym prawem do lokalu, 

3. nie jestem najemcą lokalu lub budynku mieszkalnego lub będąc nim rozwiążę umowę najmu, 

4. spełniam wymogi określone w art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, t.j.: 

 posiadam obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym; 

 mam miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa; 

5. będę zamieszkiwać w nabytym lokalu/budynku przez 5 lat: 

 od dnia złożenia zeznania podatkowego (jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym 
lokalu/budynku); 

 od dnia zamieszkania w nabytym lokalu/budynku (jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia 
zeznania podatkowego) 

 
W przypadku zbycia lokalu/ budynku przed upływem 5 lat – zawiadomię o tym fakcie Urząd Skarbowy. 

 

 

 

* 
*     * datą nabycia jest data śmierci spadkodawcy lub data dokonania darowizny  

 

 D. PODPIS PODATNIKA 

 9. Data  10. Podpis podatnika 

 


