
  MINISTERSTWO FINANSÓW 

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA SD-ZP/A 

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH SKŁADNIKACH PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Załącznik SD-ZP/A jest załącznikiem do zgłoszenia o nabyciu własności 

przedsiębiorstwa (SD-ZP). 

 

SKŁADAJACY ZAŁĄCZNIK SD-ZP/A 

Załącznik SD-ZP/A (lub kolejne załączniki) składa nabywca przedsiębiorstwa, korzystający 

ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4b ustawy o podatku 

od spadków i darowizn, gdy wiersze w zgłoszeniu są niewystarczające do wykazania 

nabytych składników przedsiębiorstwa.  

 

TERMIN SKŁADANIA 

Załączniki SD-ZP/A (lub kolejne załączniki) nabywca dołącza do zgłoszenia SD-ZP i składa 

łącznie z nim w terminie określonym do złożenia zgłoszenia. 

 

Poz. 1. Identyfikator podatkowy 

W poz. 1 należy podać identyfikator podatkowy nabywcy przedsiębiorstwa lub udziału w nim 

(spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego), wskazany w zgłoszeniu SD-ZP. 

Poz. 4. Nr załącznika 

W poz. 4 należy wskazać numer kolejny załącznika. 

Poz. 5. Data nabycia 

W poz. 5 należy wskazać datę nabycia przedsiębiorstwa (dzień śmierci spadkodawcy). 

Poz. 6. Data powstania obowiązku podatkowego 

W poz. 6 należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie 

spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego (wskazany w SD-ZP). 

Część C. DANE DOTYCZĄCE RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD NABYTEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

W części C należy wymienić pozostałe rzeczy lub prawa majątkowe (niewykazane 

w zgłoszeniu SD-ZP), które według stanu na dzień śmierci przedsiębiorcy wchodziły w skład 

nabytego przedsiębiorstwa. Ponadto należy wskazać: 

- w kol. b - udział w ułamku zwykłym, a w przypadku nabycia całości 1/1, 

- w kol. c - miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa majątkowego (adres), 

- w kol. d - wartość rynkową nabywanych rzeczy lub praw majątkowych w dniu powstania 

obowiązku podatkowego (w zł), a w przypadku nabycia udziału wartość tego udziału. 

W poz. 14 należy podać łączną wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych (w zł) 

wykazanych we wszystkich załącznikach SD-ZP/A, tj. sumę kwot z kolumny d ze wszystkich 

załączników. Poz. 14 jest wypełniana wyłącznie na ostatnim załączniku lub na pierwszym 

gdy złożono jeden załącznik i jest przenoszona do poz. 83 w zgłoszeniu SD-ZP. 


