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 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowna Pani Marszałek, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 
projektu ustawy: 

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

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 

 
 



 
 

STANOWISKO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
wobec senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 

 ustawy o podatku  od spadków i darowizn oraz  
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  

(druk sejmowy nr 1645)  
 
 
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn  
oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wykonanie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10, w którym Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność art. 3 ust. 1 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), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, z uwagi na 
pominięcie ustawodawcze, polegające na nieuwzględnieniu w nowej konstrukcji ulgi 
podatkowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  
i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), zwanej dalej „upsid”, praw osób 
fizycznych zaliczanych do III grupy podatkowej. 
 
W świetle stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2006 r. osoby takie, jeśli 
sprawowały przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, 
na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, mogły skorzystać z ulgi 
mieszkaniowej określonej w art. 16 upsid. Na podstawie tego przepisu, w przypadku nabycia 
budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 
nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz 
wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub 
prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,  po spełnieniu wymienionych w przepisie 
wymogów, do podstawy opodatkowania nie była włączana ich czysta wartość do łącznej 
wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. 
 
Ustawa zmieniająca wprowadziła zasadę, że z ulgi określonej w art. 16 upsid mogą skorzystać 
osoby zaliczone do III grupy podatkowej pod warunkiem, że sprawowały opiekę nad 
wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem 
notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów 
przez notariusza. 
Jednocześnie w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawodawca wprowadził zasadę, że do 
nabycia własności rzeczy lub praw, które nastąpiło po dniu 31 grudnia 2006 r. stosuje się 
przepisy upsid  w nowym brzmieniu, tj. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.  
W konsekwencji powyższego, osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące opiekę 
nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy przed 1 stycznia  
2007 r., a które nabyły prawa do spadku po tej dacie zostały pozbawione prawa do ulgi. 
 
Projektowana ustawa ma na celu wyeliminowanie pominięcia stwierdzonego przez Trybunał 
Konstytucyjny i umożliwienie skorzystania z ulgi określonej w art. 16 upsid wszystkim 
osobom zaliczanym do III grupy podatkowej, sprawującym opiekę nad spadkodawcą przez  
co najmniej 2 lata. Na podstawie dodawanego do ustawy zmieniającej przepisu art. 3a, osoba 
zaliczana do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem 
gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, jeżeli 



nabyła po dniu 31 grudnia 2006 r. w drodze spadku budynek mieszkalny lub jego część, lokal 
mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu 
jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, będzie miała prawo  
do ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 upsid, w brzmieniu i na zasadach 
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r. 
Jednocześnie, w art. 2 projektu ustawy określono, że termin na wniesienie przez osoby 
uprawnione żądania wznowienia postępowania upływa z dniem 31 grudnia 2013 r.  
oraz wyłączono ze stosowania w tych sprawach przepis 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.), zgodnie  
z którym, organ podatkowy odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w przypadku,  
gdy wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na 
upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70. 
 
W opinii  Rady Ministrów wniesiony do Sejmu przez Senat RP projekt  ustawy zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku  
od czynności cywilnoprawnych zasługuje na poparcie. 
 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że projekt stanowi wykonanie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10. 
 
Zaproponowane w projekcie rozwiązania zapewnią skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, 
określonej w art. 16 upsid, wszystkim osobom zaliczanym do III grupy podatkowej,  
które przed 1 stycznia 2007 r. zawarły przed organem gminy umowę o opiekę nad 
spadkodawcą wymagającym takiej opieki, bez względu na fakt, czy zgon spadkodawcy 
nastąpił przed 1 stycznia 2007 r., czy po tej dacie. 
 
Mając jednak na względzie czas niezbędny do przeprowadzenia procedury legislacyjnej  
w parlamencie oraz na publikację ustawy, w ocenie Rządu rozważyć należy stosowne 
wydłużenie okresu, w którym osoby uprawnione będą mogły wystąpić z żądaniem 
wznowienia postępowania. 
 
Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla 
budżetu państwa. Jego wynikiem będzie nieznaczne zmniejszenie dochodów własnych gmin 
(beneficjentów wpływów z podatku od spadków i darowizn), które szacuje się – na podstawie 
informacji zebranych ze wszystkich urzędów skarbowych - na łączna kwotę w skali kraju  
ok. 1 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy. W kolejnych latach należy zakładać 
tendencję malejącą ze względu na wygaszanie ulgi. 
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