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 Marszałek Sejmu 
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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 - o zmianie ustawy o podatku od spadków  

i darowizn. 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Krystynę Skowrońską. 
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Projekt  
 
 

Ustawa 
 

z dnia …………..… 2019 r. 
 

o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn 
 
 
 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz.U. 2019 r. poz. 1813) po art. 4b dodaje się art. 4c w brzmieniu: 

„Art. 4c. Zwolnienie, o którym mowa w art. 4a dotyczy również osób 

przebywających, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym 

domu dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę 

zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba 

obdarowana lub spadkobierca.”. 

 

Art. 2. 1. Przepis art. 4c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje w przypadku, gdy osób przebywających, lub które 

przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, które nabyły 

własności rzeczy lub praw majątkowych, przed wejściem w życie niniejszej ustawy,  

i nie została do dnia wejścia w życie ustawy, wydana prawomocna decyzja określająca 

zobowiązanie podatkowe.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 dokonują zgłoszenia o nabyciu rzeczy  

i praw majątkowych, zgodnie z art. 4c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 nie wszczyna się postępowania  

w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, a wszczęte umarza. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel projektu ustawy oraz rzeczywisty stan w dziedzinie, 

która ma być unormowana  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2019 

r. poz. 1813) ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia 

lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby 

przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu 

dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba 

tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym 

przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.  

 

Dzieci w zastępczej opiece rodzinnej wychowywane są w większości przypadków 

przez całe swoje dzieciństwo. Dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka czy rodzinie 

zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych 

rodziców  i odwrotnie- opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.  

Dlatego też  wysoce niesprawiedliwym społecznie jest fakt, gdy w przypadku 

przepisania przez rodzica zastępczego swojego dobytku w formie testamentu lub 

przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej usamodzielnionemu czyli 

pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze za życia opiekuna, były podopieczny 

musi odprowadzić podatek od spadków lub darowizn jako osoba obca należąca 

do III grupy podatkowej, więc w pełnej wysokości. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że dziecko adoptowane czy też pasierb nie podlegają temu 

obowiązkowi podatkowemu. 

Rodzice czy też opiekunowie zastępczy w Rodzinnych Domach Dziecka powinni 

mieć możliwość przekazania darowizny lub spadku na podstawie testamentu 

swoim podopiecznych bez narażania ich na obciążenia podatkowe, których 

wysokość często przekracza możliwości finansowe podopiecznych.  

 



W przedmiotowym projekcie proponuje się dodanie art. 4c, zgodnie z którym 

osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym 

domu dziecka, będą zwolnione z odprowadzenia podatku od nabytej własności 

rzeczy lub praw majątkowych. Warunkiem jest aby darczyńcą lub spadkodawcą 

była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka,  

w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca, oraz aby osoba  

ta dokonała zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, w trybie 

przewidzianym w art. 4a. 

 

W art. 2 projektu ustawy proponuje się przepis przejściowy zgodnie z którym, ze 

zwolnienia będą skorzystać osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie 

zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, które nabyły w drodze dziedziczenia 

lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przed wejściem w życie 

niniejszej ustawy i nie została do dnia wejścia w życie ustawy wydana 

prawomocna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe.  

 

Wejście w życie projektowych regulacji będzie wiązało się z konicznością zmiany 

przez ministra właściwego ds. finansów publicznych rozporządzenia, 

określającego wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy  lub praw majątkowych 

i zakres danych w nim zawartych. Celem zmiany rozporządzenia będzie 

uwzględnienie we wzorze zgłoszenia osób przebywających, lub które przebywały 

w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.  

 

2. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i źródła 

finasowania 

 

Wejście w życie projektowych przepisów przyczyni się do poprawy sytuacji osób 

przebywających w zastępczej opiece rodzinnej, które wychowywane są w tej 

formie w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo. Dziecko  

w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa 

swoich opiekunów za prawdziwych rodziców, a ich opiekunowie uważają je za 

własne dzieci już do końca życia. Wejście w życie przepisów pozwalających na to 



aby osoby te były podobnie jak dzieci biologiczne lub przysposobione zwolnione 

z obowiązku odprowadzania podatku od spadków lub darowizn otrzymanych od 

swoich opiekunów jest sprawiedliwe społecznie.  

 

Podatki od spadków i darowizn stanowią, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządy terytorialnego (Dz.U. 

2018 r. poz. 1530), dochód jednostek samorządu terytorialnego. Wejście w życie 

projektowej ustawy może spowodować ograniczenie wpływów do budżetów 

gmin. Skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania ex ante.  

 

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki oraz na rynek pracy. 

 

3. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejsk 
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Warszawa, 18 grudnia 2019 r. 

Pani 
Elzbieta Witek 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o 
zmianie ustawy o podatku od spadkow i darowizn (przedstawiciel 

wnioskodawcow: posel Krystyna Skowronska) jest projektem ustawy 
wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 9Sa ust. 1 

regulaminu Sejmu 

Projektowana ustawa wprowadza do ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 
podatku od spadk6w i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813.; dalej: u.p.s.i.d.) 
przepis zwalniaj~cy z podatku od spadk6w i darowizn nabycie w drodze spadku 
lub darowizny wlasnosci rzeczy lub praw maj~tkowych przez osoby 
przebywaj~ce lub kt6re przebywaly w rodzinie zast~pczej lub w rodzinnym 
domu dziecka, o kt6rych mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zast~pczej 1, jezeli darczync~ lub spadkobierc~ byla osoba twor~ca 
rodzin~ zast~pc~ lub prowadz~ca rodzinny dom dziecka, w kt6rym przebywala 
osoba obdarowana lub spadkobierca (nowy art. 4c w u.p.s.i.d.). 

Do os6b tych (przebywaj~cych lub kt6re przebywaly w rodzinie 
zast~pczej lub rodzinnym domu dziecka) zastosowanie b~dzie miala dyspozycja 
art. 4a u.p.s.i.d., co oznacza, ze osoby te zwolnione b~d~ od podatku od 
spadk6w i darowizn na takich samych zasadach, jak malzonkowie, wst~pni, 
zst~pni, pasierbowie, rodzenstwo, ojczym i macocha. Tym samym od podatku 
od spadk6w i darowizn zwolnione b~dzie nabycie rzeczy lub praw maj~tkowych 
przez osoby przebywaj~ce lub kt6re przebywaly w rodzinie zast~pczej lub w 
rodzinnym domu dziecka, nabyte w drodze spadku lub darowizny od osoby 
tWor~cej rodzin~ zast~pcz~ lub prowadz~cej rodzinny dom dziecka, w kt6rym 
przebywala osoba obdarowana lub spadkobierca, jezeli: 

I) zglos~ (z pewnymi wyj~tkami2) nabycie wlasnosci rzeczy lub praw 
maj~tkowych wlasciwemu naczelnikowi urz~du skarbowego w terminie 6 

1 Zob. ustaw~ z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zmian.). 
2 Zob. art. 4a ust. 4 u.p.s.i.d., zgodnie z kt6rym obowi~ek zgloszenia nie obejmuje 
przypadk6w, gdy wartosc maj£ttku nabytego od tej samej osoby lub po tej samej osobie w 
okresie 5 lat, poprzedzaj£tcych rok, w kt6rym nast£tpilo ostatnie nabycie, doliczona do 
wartosci rzeczy i praw maj£ttkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od 
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miesi~cy od dnia powstania obowi~ podatkowego, a w przypadku nabycia w 
drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesi~cy od dnia uprawomocnienia si~ 
orzeczenia Slldu stwierdzajllcego nabycie spadku3, oraz 

2) w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytulem darowizny lub 
polecenia darczyilcy S!l srodki pieni~zne, a wartosc majlltku nabytego l!icznie od 
tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzajllcych rok, w kt6rym nasillPilo 
ostatnie nabycie, doliczona do wartosci rzeczy i praw majlltkowych ostatnio 
nabytych, przekracza kwotC( okreslonll w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.i.d. ( obecnie 
9.637 PLN)- udokumentujll ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek 
platniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niz platniczy, w banku lub 
sp6ldzielczej kasie oszczctdnosciowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. 

Projekt zawiera r6wniez przepis przejsciowy, zgodnie z kt6rym 
ze zwolnienia b~rlll mogly skorzystac osoby, kt6re nabyly w drodze spadku 
lub dziedziczenia wlasnosc rzeczy lub praw majlltkowych przed dniem wejscia 
w zycie projektowanej ustawy, o ile do dnia wejscia w zycie ustawy nie zostala 
wydana prawomocna decyzja okreslajllca zobowi~ie podatkowe w podatku 
od spadk6w i darowizn z tytuiU nabycia wlasnosci rzeczy lub praw 
majlltkowych od osoby tworZllcej rodzin~ zast~pcza lub prowa~cej rodzinny 
dom dziecka, w kt6rej przebywala lub przebywa osoba obdarowana lub 
spadkobierca (por. art. 2 projektu). 

Projektowana ustawa rna wejsc w zycie po uplywie 14 dni od dnia 
ogloszenia (art. 3 projektu ). 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadk6w i darowizn nie 
zawiera przepis6w, kt6re majll na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 
Projekt nie stanowi projektu ustawy wykonujllcej prawo Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Akceptowal: 
Wicedyre tor Biura Analiz Sejmowych 

1 
Jacek 

Deskryptory hazy Rex: podatek od spadkOw i darowizn, Unia Europejska 

podatku, okreslonej wart. 9 ust.l pkt 1 u.p.s.i.d. (obecnie 9.637 zl) lub nabycie nastqpilo w 
fonnie aktu notarialnego albo w tej fonnie zostalo zlozone oswiadczenie woli jednej ze stron. 
3 Zob. rowniez art. 4a ust. 1 a i 2 u.p.s.i.d. 

2 



:F~'-f~-~l~~~~~ )b4~\As 
[U:; ~·,: '·:;,· Ll .. 1-8 ... 12; ·20~9··· BIURO ANA LIZ SEJMOWVCH 

fflfUfPOSPOIIlfj POl ~tllf 

BAS-WASiE/W APM-266/19 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 18 grudnia 2019 r. 

Pani 
Elzbieta Witek 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy zmianie ustawy o podatku od spadkow i darowizn 

(przedstawiciel wnioskodawcow: posel Krystyna Skowronska) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) spor2lJdza si~t nast~tpujc:tcc:t opini~t: 

I. Przedmiot projektu ustawy 

Projektowana ustawa wprowadza do ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 
podatku od spadk6w i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813; dalej: u.p.s.i.d.) 
przepis zwalniaj~cy z podatku od spadk6w i darowizn nabycie w drodze spadku 
lub darowizny wlasnosci rzeczy lub praw maj~tkowych przez osoby 
przebywaj~ce lub kt6re przebywaly w rodzinie zaste(pczej lub w rodzinnym 
domu dziecka, o kt6rych mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zasttrpczej 1 , jezeli darczyD.c~ lub spadkobierc~ byla osoba two~ca 
rodzintr zaste(pc~ lub prowad~ca rodzinny dom dziecka, w kt6rym przebywala 
osoba obdarowana lub spadkobierca (nowy art. 4c w u.p.s.i.d.). 

Do os6b tych (przebywaj~cych lub kt6re przebywaly w rodzinie 
zastctpczej lub rodzinnym domu dziecka) zastosowanie bctdzie miala dyspozycja 
art. 4a u.p.s.i.d., co oznacza, ze osoby te zwolnione bctd~ od podatku od 
spadk6w i darowizn na takich samych zasadach, jak malzonkowie, wstctpni, 
zstctpni, pasierbowie, rodzenstwo, ojczym i macocha. Tym samym od podatku 
od spadk6w i darowizn zwolnione bctdzie nabycie rzeczy lub praw maj~tkowych 
przez osoby przebywaj~ce lub kt6re przebywaly w rodzinie zaste(pczej lub w 
rodzinnym domu dziecka, nabyte w drodze spadku lub darowizny od osoby 
two~cej rodzinct zaste(pc~ lub prowa~cej rodzinny dom dziecka, w kt6rym 
przebywala osoba obdarowana lub spadkobierca, jezeli: 

1 Zob. ustawcr z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~tpczej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zmian.). 
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1) zglosz~ (z pewnymi wyj~tkami2) nabycie wlasnosci rzeczy lub praw 
maj~tkowych wla.Sciwemu naczelnikowi urz((du skarbowego w terminie 6 
miesi((cy od dnia powstania obowi~u podatkowego, a w przypadku nabycia w 
drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesi((cy od dnia uprawomocnienia si~ 
orzeczenia s~du stwierdzaj~cego nabycie spadku3, oraz 

2) w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytulem darowizny lub 
polecenia darczyncy s~ srodki pieni~.zne, a wartosc majq.tku nabytego l~cznie od 
tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzaj~cych rok, w kt6rym nastq.pilo 
ostatnie nabycie, doliczona do wartosci rzeczy i praw maj~tkowych ostatnio 
nabytych, przekracza kWot~ okreslon~ w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.i.d. ( obecnie 
9.637 PLN)- udokumentuj~ ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek 
platniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niz platniczy, w banku lub 
sp6ldzielczej kasie oszcz~dnosciowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. 

Projekt zawiera r6wniez przepis przejsciowy, zgodnie z kt6rym 
ze ---zwolnienia b~d~ mogly skorzystac osoby, ktore nabyty w drodze spadku 
lub dziedziczenia wlasnosc rzeczy lub praw maj~tkowych przed dniem wejscia 
w zycie projektowanej ustawy, o ile do dnia wejscia w zycie ustawy nie zostala 
wydana prawomocna decyzja okreslajq.ca zobowi~ie podatkowe w podatku 
od spadk6w i darowizn z tytulu nabycia wlasnosci rzeczy lub praw 
majq.tkowych od osoby tworz~cej rodzin~ zast~pcza lub prowadz~cej rodzinny 
dom dziecka, w kt6rej przebywala lub przebywa osoba obdarowana lub 
spadkobierca (por. art. 2 ust. 1 projektu). W takim przypadku obdarowany lub 
spadkobierca obowiq.zany b~dzie zglosic fakt nabycia rzeczy lub praw 
majq.tkowych w terminie 6 miesi~cy od dnia wejscia w zycie projektowanej 
ustawy (por. art. 2 ust. 2 projektu). W stosunku do takich os6b nie b~dzie 
wszczynane post~powanie podatkowe w przedmiocie okreslenia zobowiq.zania 
podatkowego w podatku od spadk6w i darowizn, a post~powanie wszcz~te 
b~dzie umorzone (por. art. 2 ust. 3 u.p.s.i.d.) 

Projektowana ustawa rna wejsc w :Zycie po uplywie 14 dni od dnia 
ogloszenia (art. 3 projektu). 

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem 
ustawy 

K westie stanowi~ce przedmiot projektu ustawy nie s~ regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

2 Zob. art. 4a ust. 4 u.p.s.i.d., zgodnie z kt6rym obowi~ek zgloszenia nie obejmuje 
przypadk6w, gdy wartosc maj'ltku nabytego od tej samej osoby lub po tej samej osobie w 
okresie 5 lat, poprzedzaj'lCych rok, w kt6rym nasi'lpilo ostatnie nabycie, doliczona do 
wartosci rzeczy i praw maj'ltkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od 
podatku, okreslonej wart. 9 ust.l pkt 1 u.p.s.i.d. (obecnie 9.637 zl) lub nabycie nasi'lpilo w 
formie aktu notarialnego albo w tej formie zostalo zlozone oswiadczenie woli jednej ze stron. 
3 Zob. r6wniei: art. 4a ust. la i 2 u.p.s.i.d. 
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III. Analiza projektu ustawy pod lu}tem prawa Unii Europejskiej 
Przedmiot projektu ustawy nie jest regulowany prawem Unii 

Europejskiej. 

IV. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmtame ustawy o podatku od spadk6w 

darowizn nie jest obj~ty prawem Unii Europejskiej. 

·or Biura Analiz Sejmowych 

1 
Jacek zyk 

Deskryptory hazy Rex: podatek od spadkow i darowizn, Unia Europejska 
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Szanowny Panie Ministze,

w odpowiedzi na pismo z 15 grudnia 2019 r. w sprawie poselskiego projektu

ustaw o zmianie ustawy o podatku od spadk6w i darowizn (EW-020-31/19)

informujq, 2e Zwiqzek Powiat6w Polskich pozytywnie opiniuje pzedmiotowy

projekt. Jednocze$nie wnosimy o rozszerzenie projektowanego zapisu

o wychowank6w plac6wki opiekufi czo-wychowawczej typu rodzinnego, z uwagi

na fakt, 2e jest to forma zbli2ona do rodzinnej pieczy zastqpczej'

Wprowadzenie zwolnienia od spadk6w i darowizn dla wychowank6w pieczy

zastqpczej w pzypadku, w kt6rym odpowiednio spadkodawcq albo darczyicq

jest rodzic zastgpczy Zwiqzek Powiat6w Polskich postulowal

w 2014 r. pr:y pracach nad nowelizacjq ustawy o wsparciu rodziny i systemie

piec,zy zastqpczej (Pismo ZPP 214 eewvca2014 r. Or.A.0531/95114w sprawie

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastqpczej oraz niekt6rych innych ustaw Druk nr 2532 Sejm Vll Kadencji)'

Proponowan a zmiana bylaby ogromnym wsparciem dla wychowank6w pieczy

zastgpczej oraz wspierala proces usamodzielnienia tych os6b'

Z powa2aniem
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