KWESTIONARIUSZ
(POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA)

1. Czy spadkodawca pozostawił testament lub testamenty?
……………………………………………………………………………………
2. Czy spadkodawca leczył się psychicznie lub psychiatrycznie?
……………………………………………………………………………………
3. Gdzie spadkodawca przebywał przed śmiercią? (dom, szpital, dom opieki
społecznej i inne).
……………………………………………………………………………………
4. Czy spadkodawca był ubezwłasnowolniony?
……………………………………………………………………………………
5. Czy spadkodawca w chwili śmierci miał obywatelstwo polskie?
……………………………………………………………………………………
6. Czy spadkodawca miał inne obywatelstwa?
……………………………………………………………………………………
7. Czy któryś ze spadkobierców złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku lub
przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza?
……………………………………………………………………………………
8. Czy zostało wydane orzeczenie o niegodności dziedziczenia wobec któregoś
ze spadkobierców?
……………………………………………………………………………………
9. Czy spadkodawca miał inne dzieci własne lub przysposobione?
……………………………………………………………………………………

10. Czy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?
……………………………………………………………………………………
11. Czy sporządzono już akt poświadczenia dziedziczenia u innego notariusza?
……………………………………………………………………………………
12. Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne?
……………………………………………………………………………………
13. Jeżeli w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne - czy wśród
spadkobierców są inwalidzi lub małoletni?
……………………………………………………………………………………
14. Czy spadkodawca miał nieruchomość lub inne prawa rzeczowe poza
granicami RP?
……………………………………………………………………………………

Pouczenie:
Art. 233 kodeksu karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
łub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie: „Zarejestrowany akt
poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku.”
Art. 95p ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie: „Ilekroć w przepisach odrębnych
jest mowa o postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, należy rozumieć przez to również
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli ustawa wyznacza początek lub koniec
biegu terminu na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku, należy przez to rozumieć również dzień zarejestrowania aktu poświadczenia
dziedziczenia.”
Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: „(..) obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu,
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. (..).”
Art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: „Zwalnia
się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy
lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie6 miesięcy
(..) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (..).”

