
 

 

Druk nr 1876   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o senackim projekcie ustawy zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o podatku od 
spadków i darowizn oraz ustawy o podatku 
od czynności cywilnoprawnych (druk nr 
1645) 

 
 

Sejm na 50 posiedzeniu w dniu 26 września 2013 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu 
Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu 
rozpatrzenia.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy 

na posiedzeniach w dniach 8 października i 5 listopada 2013 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

Warszawa, dnia 5 listopada 2013 r. 

 
 

   Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 

 
 
 /-/ Jacek Brzezinka  /-/ Dariusz Rosati  



Liczba stron :  1     Data :   2013-11-07      Nazwa pliku :   287-6.NK  1 
VII kadencja/druk nr 1645 

 

 

projekt 
 

USTAWA 
z dnia          2013 r. 

 
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i da-
rowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 
1629 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 867) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grud-
nia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie 
opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje 
prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu i na zasadach obowiązujących przed 
dniem 1 stycznia 2007 r., jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. nabyła 
w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub 
jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, 
spółdzielcze własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego, wy-
nikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu 
jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkal-
nym.”. 

 
Art. 2.  

1. Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania w sprawach, w których 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję ostateczną usta-
lającą zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia po dniu 31 grudnia 2006 r. w 
drodze spadku przez osobę, o której mowa w art. 3a ustawy wymienionej w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, budynku mieszkalnego lub jego czę-
ści, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wynikającego z przydziału 
spółdzielni mieszkaniowej: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do loka-
lu w małym domu mieszkalnym, upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. 

2. W przypadku wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, 
nie stosuje się przepisu art. 245 § 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.1)). 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 

1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35. 



Mini~ter 
SfJraw Zagranicznych 

DPUE.920.16fft3l~3!rakr 
doL: FPB-015-390-~3 t. 6.11.2013 r. 

Warszawa, ł-ristopada /013 r. 

Pan 
Dariusz Rosati 
Przewodnktąc.y 

Komisji Finansów Publicznych 

Sejm RP 

opinic.t o zcodności z prawem Unii Ęuropejskicgo senackiego projektu ustawy zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od 

·czynności cywilrwprownych {druk nr 1645} ujętego w sprawozdaniu Koml.<>}l Finansów 

Publicznych (druk nr 1876} wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Oz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 

l późn. zm.) w zwiąlku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. l Regulaminu Sejmu przez ministra 

właściwego do spraw członkos.twa Rzeczypospolitej Polsklej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w /wi~!zku z przedłożonym spwwozdonicrn Komisji rinansów Publicznych (_) senackim 
projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ?mianie ustawy u podatku od spodków i dwuwiLn . . 

oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pozwalam sobie wyra?u: ponri~•LL! 

opinię: 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomg~d: 

P<m Jan VirlCent-Rostowski 

Wiceprews Rady Ministrów 

Minister Finansów 
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