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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 22 września 2020 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn 

(druk nr 212) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Głównym celem ustawy jest zwolnienie z podatku od spadków i darowizn osób: 

1) przebywających oraz osób, które przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu 

dziecka, w placówce opiekuńczo–wychowawczej lub w regionalnej placówce 

opiekuńczo–terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku gdy darczyńcą lub 

spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom 

dziecka, pracująca w placówce opiekuńczo–wychowawczej albo pracująca 

w regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej; 

2) tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, pracujących 

w placówce opiekuńczo–wychowawczej albo pracujących w regionalnej placówce 

opiekuńczo–terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba, 

która znajdowała się pod jej opieką. 

 W tym celu ustawa, przez dodanie w art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 

od spadków i darowizn przepisu ust. 4a, zrównuje osoby wskazane w pkt 1 ze zstępnymi, 

a osoby wskazane w pkt 2 ze wstępnymi. 

 Zgodnie z art. 2 ustawy do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które 

nastąpiło przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 Zgodnie z art. 3 ustawy wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie poselskie w dniu 12 grudnia 2019 r. 

(druk sejmowy nr 133). W dniu 8 stycznia 2020 r. projekt ustawy został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. 

skierował projekt do Komisja Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych po 

rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 r., przyjęła projekt i wniosła 

o jego uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 533). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 17. posiedzeniu Sejmu w dniu 16 

września 2020 r. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Finansów 

Publicznych na 17. posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 

452 posłów, przy 4 głosach wstrzymujących się i żadnym głosie przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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Główny legislator 


