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INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH
Data powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z art.6 ustawy
2. Data 
(dzień - miesiąc - rok)
3.
Zał. nr  
Załącznik do zeznania SD-3
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie SD-3
5. Cel złożenia informacji
 (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie informacji
2. korekta informacji
B. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPADKODAWCĘ, DARCZYŃCĘ LUB INNĄ OSOBĘ (PODMIOT),
OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE
Należy podać dane identyfikujące zbywcę wymienionego w części C zeznania SD-3 .
* - dotyczy darczyńcy lub innego zbywcy niebędącego osobą fizyczną
** 
- dotyczy spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy będącego osobą fizyczną
7. Nazwa pełna  *  / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, data śmierci spadkodawcy **
8. Nazwa skrócona  *  / Imię ojca, imię matki  **
C. DANE IDENTYFIKUJĄCE KOLEJNEGO PODATNIKA I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
9. Nazwisko
10. Pierwsze imię
11. Imię ojca
12. Imię matki
13. Data urodzenia 
(dzień – miesiąc – rok)
14. Obywatelstwo
15. Kraj
16. Województwo
17. Powiat
18. Gmina
19. Ulica
20. Nr domu
21. Nr lokalu
22. Miejscowość
23. Kod pocztowy
24. Poczta
D. TYTUŁ NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
25. Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych
 (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. dziedziczenie
2. zapis zwykły
3. dalszy zapis
4. zapis windykacyjny
5. polecenie testamentowe
6. darowizna 
7. polecenie darczyńcy
8. zasiedzenie
9. zachowek
10. nieodpłatne zniesienie współwłasności
11. nieodpłatna renta
12. nieodpłatne użytkowanie
13. nieodpłatna służebność
14. nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
15. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
E.
ŁĄCZNA, CZYSTA WARTOŚĆ RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH
Łączna, czysta wartość 
(po potrąceniu długów i ciężarów)
Kwota z pozycji 91 zeznania SD-3.
26.
zł
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
 podatnika wymienionego  w części C
Pozycja 1 - identyfikator podatkowy nie został wybrany i wypełniony.
Pozycja 5 nie została wypełniona.
Pozycja 25 nie została wypełniona.
 ** osoba fizyczna
* niebędący osobą fizyczną
6. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
Pozycja 6 - identyfikator podatkowy nie został wybrany i wypełniony.
Pozycja 25 nie została wypełniona.
F.2. RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE NABYTE OD TEJ SAMEJ OSOBY LUB PO TEJ SAMEJ
OSOBIE W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK, W KTÓRYM NASTĄPIŁO
OSTATNIE NABYCIE
Lp.
Rzeczy lub prawa majątkowe
według stanu w dniu nabycia
Data nabycia
Miejsce położenia
rzeczy lub wykonywania
praw majątkowych
(adres)
Wartość rynkowa
rzeczy lub praw
majątkowych w dniu
powstania obowiązku
podatkowego w zł
Kwota podatku
przypadającego
z tytułu tego nabycia
w zł
a
b
c
d
e
f
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F. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘŚCI C
F.1. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODATNIKA I JEGO STOSUNKU OSOBISTEGO DO OSOBY,
OD KTÓREJ LUB PO KTÓREJ  ZOSTAŁY NABYTE RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWE
Wielkość nabytego udziału 
(podać w ułamku zwykłym)
27.
Wartość nabytego udziału (czysta wartość)
28.
zł
Stosunek pokrewieństwa (powinowactwa) nabywcy i osoby, po której lub od której zostały nabyte rzeczy lub
prawa majątkowe, lub jego brak
29.
Łączna wartość
W poz.30 należy wpisać sumę kwot z kol.e.
W poz.31 należy wpisać sumę kwot z kol.f. 
30.
31.
G. UWAGI SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
(np. informacja o korzystaniu z ulg podatkowych, adresie do korespondencji
lub numerze telefonu)
32. Uwagi
H. PODPIS PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘSCI C (PEŁNOMOCNIKA)
33. Data (dzień - miesiąc - rok)
34. Imię i nazwisko
35. Podpis
I. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
36. Uwagi urzędu skarbowego
37. Identyfikator przyjmującego formularz
38. Podpis przyjmującego formularz
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Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym
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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
 podmiotu 1
3. Nr dokumentu
4. Status
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
 podmiotu 2
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatników/płatników niebędących osobami fizycznymi
 ** - dotyczy podatników/płatników będących osobami fizycznymi
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 1
5. Nazwa pełna */ Nazwisko **
6. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
7. Data urodzenia **
8. REGON *
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 2
9. Nazwa pełna */ Nazwisko **
10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
11. Data urodzenia **
12. REGON *
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
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