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I. Kogo dotyczy
Zainteresowanych podatników, mających interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

II. Jakie dokumenty należy złożyć
Pisemny wniosek  o wydanie zaświadczenia zawierający m.in.:
- dane wnioskodawcy,
- określenie zakresu żądanej informacji (np. nabycie majątku w drodze dziedziczenia),
- określenie na jakiej podstawie był nabyty majątek (np. na podstawie aktu notarialnego),
-awskazanie  instytucji,  której  przedłożone  zostanie  zaświadczenie  (np.  kancelarii
notarialnej),
- podpis wnioskodawcy.

III.Gdzie pobrać druki
W siedzibie Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, na Sali Obsługi Podatników, stanowiska
1- 4.

IV. Tryb składania dokumentów
Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  należy  złożyć  w  siedzibie  Urzędu  Skarbowego  
w  Grudziądzu,  na  Sali  Obsługi  Podatników,  na  stanowiskach  1-4  lub  przesłać  
za pośrednictwem poczty na adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Grudziądzu  
ul. Droga Łąkowa 23, 86-300 Grudziądz.

V. Wymagane opłaty
● opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (1 egz.) – 17 zł.
● opłata skarbowa za upoważnienie do odbioru dokumentów – 17 zł

Należną  opłatę  skarbową  należy  uiścić  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Grudziądzu  
nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595. Opłaty można dokonać między innymi w Agencji
płatniczej mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. 
Nie podlegają opłacie  skarbowej podania w sprawach wymienionych w art.  2, 3, 3a i  7
ustawy o opłacie skarbowej.

VI. Termin załatwienia sprawy
Wydanie  zaświadczenia  lub postanowienia  o odmowie  wydania  zaświadczenia  następuje
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

VII.Sposób i forma załatwienia spawy
Organ podatkowy weryfikuje wniosek podatnika, wzywa do usunięcia jego braków, wydaje
zaświadczenie  o  żądanej  treści  bądź  postanowienie  o  odmowie  wydania  zaświadczenia.
Zaświadczenie  można  odebrać   osobiście,  lub  poprzez  wyznaczonego  pełnomocnika  
w  siedzibie  Urzędu  Skarbowego,  na  Sali  Obsługi  Podatników,  stanowiska  1-4.
Zaświadczenie może być wysłane  za pośrednictwem poczty, jeżeli wnioskodawca zawrze
taką dyspozycję we wniosku o wydanie zaświadczenia.

VIII.Środki odwoławcze
Na  postanowienie  o  odmowie  wydania  zaświadczenia  podatnikowi  przysługuje  prawo
wniesienia  zażalenia  do  Dyrektora  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Bydgoszczy,  
za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia.



IX. Podstawa prawna
● Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 

z późn. zm.)
● Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 833

z późn. zm.)
● Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 

z poźn. zm.)
● rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  29  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zaświadczeń

wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz. 2355 z późn. zm.)

Link do pobrania wniosku ze strony www: Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/documents/3319704/7253175/wniosek+spadek+-+2017.pdf

