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Nawiązując do pisma z dnia 11 lipca 2013 r. nr GMS-WP-173-217/13, przy 

którym przekazano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i 

darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, uprzejmie 

przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedłożony do oceny projekt stanowi wykonanie orzeczema Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/1 O, w którym Trybunał orzekł, 

iż art. 3 ust. l ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od 

spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 

222, poz. 1629) w związku z art. 16 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 

75, poz. 398) w zakresie, w jakim nie uwzględnia ulgi podatkowej osoby zaliczanej do 

III grupy podatkowej, która do 31 grudnia 2006 r. sprawowała opiekę nad 

spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu 

nabyła w drodze spadku prawa wskazane w art. 16 ust. l pkt 3 powołanej ustawy z 

28lipca 1983 r., jest niezgodny z zasadą ochrony interesów w toku wynikającą z art. 

2 Konstytucji. 

Autorzy projektu zmierzając do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

w art. 2 ust. l ustawy zmieniającej przyjęli, iż termin do wniesienia żądania w 

spawach określonych w tym przepisie upływa z dniem 31 grudnia 2013 r. 
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Z art. 3 projektu wynika natomiast, iż zawarte w nim regulacje wchodzą w 

życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy. 

Zauważenia wymaga, iż z uwagi na niemożność określenia czasu trwania 

procesu legislacyjnego w zakresie objętym projektem zachodzi obawa, iż termin na 

skorzystanie przez adresatów przepisu art. 2 ust. l będzie wyjątkowo krótki, a nawet 

istnieje ryzyko, iż upłynie on jeszcze przed wejściem ustawy w życie. 
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