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1) podatnicy, którzy osiągają dochody podlegające 'podat
kowi dochodowemu - w terminach . przewidzianych 
dla zeznań o dochodzie, 

2) pozostali podatnicy - w terminie do dnia 31 stycznia 
roku następującego po roku podatkowym. 

Art. 13. Rada Ministrów może w drodze rozporządze-
nia: 

1) podwyższać kwoty określone wart. 5 ust. l, art: 8 
ust. 4 i art. 9, 

2) obniżać stawki podatku określone wart. 10, 

3) rozciągać przepisy art. 5 ust. 2-5 na kategorie przy
chodów inne niż wymienione w ust. l tego artykułu, 

4) wprowadzać ulgi w podatku wyrównawczym z tytułu. 
inwestycji dla osób, które osiągają dochody określone 
wart. 1 ust. 1 pkt 5 i 6, i określać zasady ich stoso-
wania, 

5) zwalniać od opodatkowania wynagrodzenia ze stosun
ku pr ac y otrzymywane prze z określone grupy podatni
k ów i określać za sady opodatkClwania pozostałych 
przychodów uzyskiwanych przez tych podatników. 

Art. 14. 1. Ministe'r Finansów w drodze r ozporządze-
nia ok reś li; 

1) zasady obliczania i poboru podatku wyrównawczego 
przez zakłady pracy oraz zasady obliczania i terminy 
pla tn ośc i za liczek na ten podatek przez określone gru
pypodatników, 

2) obowiązki zakła dów pracy i inn ych instytucji co do 
przesyłania zakładom pracy oraz ter e nowym org a nom 
administracji p a ństwowej informacji o wynagr,odze
niach i innych przychodach podiegajątych opoda tko
waniu podatkiem wyrównawczym. ' 

2. Minister F inansów może w drod ze rozporządzenia 

określić rodzaje wynagrodzeń lub przychodów, od których 
przy opodatkGwaniu podatkiem wyrównawczym odlicza się 
koszty ich uzyskania, i ustalić wysok qść tych Kosztów w 
stosu nku procentowym do wynagrodzenia lub przychodu. 

Art. 15. 1. Traci moc ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. 
o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140), 
z tym że przepisy tej ustawy stosuje się do przychodów 
i dochodów os iągni ętych w okresie do końc a 1975 r. 

2. Prawo dokonywania odliczeń z tytułu spłaty kredy
tów, o których mowa wa rt. 3 ust. 3 usta wy wymien ione j 
w ust. l, przysługuje do czasu ich spłaty. 

3. Podatnicy, którzy skorzysta li z odliczeń kwot wy
datkowanych na cele określone wart. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b 
i c us tawy wymienionej w ust. 1, nie mają prawa do takich 
odliczeń na podstawie niniejszej ustawy. 

Art. 16. Usta w a wchodzi w życie z dn iem 1 stycznia 
1976 r. . 
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UST A W A 

z dnia 19 grudnia 1975r: 
:, t \" 

o podatku od ' spadków i darowizn. 

Rozdział 1. ' 

Przedmiot opodatkowania. , 

Art. 1. 1. Poda tkowi od spadków i darowizn, zwane
mu dal e j "podatkiem", podlega nabycie własności rzeczy 
znajdujących się . w kraju i praw majątkowycn wykony
wanych w kraju, w. drodze spadku lub darowizny przez 
os oby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami go
spodarki uspołecznionej. 

2. Poda tkowi podlega również nabycie praw do wkła
du oszczędnoś.ciowego na podstawie dyspozycji wkładcy 

na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy 
przez zasiedzenIe. 

Art. 2. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za 
granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą 
podl ega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub 
zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem pol
skim lub miał miejsce zamieszkania w Polsce, a nabywca 
będący osobą prawną - miał siedzibę w Polsce. . 

Art •. 3. Podatkowi nie podlega: 

1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się 
w kraju lub praw majątkowych podlegających wyko
naniu w kraju, j eżeli w dniu nabycia _ani nabywca, ani 

też spadkodawca lub darczyńca riie byli obywatelami 
polskimi i nie mieli miejsca zamieszkania lub siedziby 
w Polsce, 

2) nabycie w drod.z'e darowizny pieniędzy lub innych rze
czy ruchomych. ~albo praw majątkowych przez osoby 
prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecz

nionej, ma~ce na 'cęlu działalność naukową, oświato
wą i kulturalną ' albo dzi a łalność w dziedzinie opi eki 
społecznej lub 'kultu religijnego, jeż e li wartość t ak ich 
darowizn otrzymanych od tej samej osoby nie prze
kracza w ciągu roku 30.000 zł. · 

.Art. 4. l.Zwalni-a się od podatku: 

1) n9-bycie własności i prawa użytkowania wieczystego 
gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innycl) praw 
do takiego gospodarstwa lub jeg o częś ci, j ak r ównież 

działki przyzagrodowej, z wyjątkiem: 

a) gospodarstw rolnych . położonych na terenie miast 
o liczbie mieszkańców powyżej 100.000, 

b) budynków mieszkalnych' na terenie miast, 

. c) nadwyżki ponad 400.000 zł wartości budynków 
m ieszkalnych położonych na terenie gmin,. 

d) budynków zajętych na cele chowu i wylęgu dro
biu lub hodowli zwierząt futerk owy ch wraz ze sta
dem hodowlanym, 
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e) urządzeń do pr'owadzenia upraw specj alnych, jak: ny - obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdar o-
szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, prze- wanym i darczyńcy. 
chowalnie owoców, 

f) n adwy żki wartości obszaru sadów ponad 3 ha, Art. 6. ,l.' Obowiązek podatkowy powstaje: 

2) nabycie praw ' do wkładów w rolniczej spółdzieln i pro - - 1) pizy nabyciu W drodze dziedzicze nia - z chwilą 
dukcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych, otwarcia spa dku, 

3) nabycie 'w drodze spadku praw au torskich, z wyjąt- 2) przy nabyciu w drod ze ' 2;apisu lub dalszego zapisu -
kiem należności z zawartych przez . autora umów wy- od da ty ogłoszenia testamen tu, a przy nabyciu z po le-
dawniczych lub umów o rozpowszechnian ie utworów . cenia testamentowego - z chwilą wykonan ia tego po-
w inny sposób, wykonywanych w okres ie dwóch lat lece nia , 
od dn ia otwarcia spadku, jeżeli ' chodz i o umowy wy/ 3) przy nabyci u praw do wkładów oszczędnościowych 
dawnicze, a w okresie jednego ro ku - j eżel i chodzi określonych wart. 1 ust. 2 - z c~wilą śmierci 
o umowy o rozpowszechnianie utworów w inny sposob, wkła elcy , 

4) nabycIe własności rzeczy lub praw majątko wych, pod- 4) przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą zło ż e-
legających (opodatkowaniu Wed ł ug przep isu art. 2, je- nia przez darczy ńcę oświadczenia w formie. aktu nota-
żeli wartości dewjzowe na byte lub uzyskane ze sp ie- ria!nego , a w razie zawarcia umowy bez .zachowania 
niężenia rzeczy lub praw zostały priekazane na rachu- przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrze-
nek obdarowanego do banku w kraju, a j eże li chodzi czonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot 
o spadki otwarte za granicą: ' darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla 
a) jeżeli należności zostały zrealizowane za pośre d- oświadczeń obu stron - obowiązek podatkowy po-

nictwem polsk iego urzędu konsularnego, ' wstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń, ' ( 

b) jeżeli należności zostały prz~kazane na rachunek 5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wyko-
spadkobiercy w kraju, Vi wypadku gdy w państwie n ania polecenia, 
spadkodawcy nie ma polskiego urzędu konsular- 6) przy nabyciu w dro dze za~iedzenia - z chwilą upra-
ne.go, womocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego 

5) nabycie własności rzeczy i praw mają tkowych w dro- zas·jedzenie. 
dze darowizny od jednostek gospodarki uspołecznio- 2, Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obo-
nej, wiąz,ek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się wa-

2. Jeżeli w skład gospodarstwa rolne J o, będącego runku. Terenowy organ administracji państwowej może 
, jednak ustalić nalezność podatkową, jaka- przypadałaby w 

przedmiotem spadku lub darowizny, wchodzą składniki 
'majątkowe . wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. d-f, a nabyw- razie ziszc7;enia się takiego warunku, i należ'ność tę zabez:' 

.. k ' pieczyć. caml są malżone i zs tępni, z podstawy opodatkowania wy-
łącza się wp.rtość tych skladnikówpod ,war~lnk jem, ,że na- 3. Nabycie pod warunkiem rozw i ąź ującym m.vaża się 
bywcy złożą oświadczenie, iż będą prQwpd~i ć , nad.ę.l to go.- (;vJQzumjęnilł], ustawy Zq n.ą.bycie .bezwarunk;owe. ,"W ,razie 
spodarstwo ' przez okres co najmniej p ięcjąht od daty .sp,ełnienia s i ę warunku rozwiązującego w ciągu trzech lat 
o twarcia spadku lub przyjęcia ddrowizny. W razie zbycia od dnia nabycia, decyzja ,ustalająca zobowiązanie podatko-
gospodarstwa przed upływem tego terminu wz nawia się we pod:ega uchyleniu . 
postępowanie i dokonuje wymiaru podatku od całej war- .. 4. Jeżeli spadkobie,rca odrzucił spadek albo jeżeli 
tości spadku. Okres przedawnienia prawa dokonania wy- obdarowany nie przyjął darowizny, decyzja ustalająca zo-
miaru podatku biegnie w tym wy padkll ,od daty zbycia go- bow:ązanie podatkowe podlega uchyleniu. 
spodarstwa przez spadkobiercę lub obdarowanego. 

5. ,Jeżeli nabycie nie zgłoszone do opodatkowania 
3. Zwolnienia określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy po~ 

nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce zamiesz- w.staj~ z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim 
kania albo siedzibę w Polsce. jest orzeczenie sądu - obo'wiązek podatkowy powstaje 

4. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. 
i praw majątkowych przez'" osoby prawne określone w 
art. 3 pkt 2, jeżeli osoby te Zćlchowa l y w roku poprzedza
jącym ' rok, w którym nastąpi ł o nabycie, warunki zwolnic-o 
nia od podatku określone w przepisach o podatku docho
dowym. Zwolnienia nie stosuje się do nabycia własności 
rzeczy przeznaczonych do używania w prowadzony,ch ,przez 
te osoby przedsiębiorstwach lub rzeczy przekazanych l'a
kim przedsiębiorstwom w ciągu dwóch lat licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. 

5. Zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem wzajem
ności, nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w 
sposób okreś!ony wart. 1 przez państwa obce. 

Rozdzia ł 2. 

Obowiązek porlatkowy. 

Art. 5. Obowiązek poclatkowy ciąży na nabywcywłas: 
ności .. rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowiz-

Rozdział 3. 

Podstawa opodatkowania. 

Art. 7. 1. Podstawę opodatkowania stanowi wartość 
nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu dłu
gów i cię*arów (czysta wartość) ustalona według stanu 
rzeczy i praw majątkowych w · dniu nabycia i cen rynko
wych z dnia dokonania wymiaru podatku. Jeżeli przed do
konaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowo
dowany silą wyższą, dla ustalenia wartości przyjmuje się 
stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie 
za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do
podstawy wyml aru. 

2. Jeżeli spadkobierca, zapisobiorca lub obdarowany 
został obciążony obowiązkiem, wykonania polecenia, war
toś ć obciążenia z tegotytu:u stanowi ciężar spadku (zapis u) 
lub darowizny. 
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3. Do . długów i <:iężarów zalicza się równ ież koszty 
ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte 
za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkoc. 
dawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada 
zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postę
powania spadkowego, wynagrodzeni"e wykonawcy testa
mentu, obowiązki wyk onania zapisów oraz pol eceń za
mieszczonych w testa'mencie, wypłaty z tytułu za chowku 
oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu c;.y
wilnego, dotyczących spadków. 

4. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z 
podsta wy opod a tkowania wartość nakładów dokonanych 
na, rze cz przez osobę, która ' ją nabyła przez zas iedzenie. 

Art. 8. 1. Wartość nabytych rzeczy i praw majątko
wych przyjmuje się w wysokości podane j przez nabywcę, 
j eże li dalsze przepisy nie stanowią inaczej, a wartość praw 
do wkładów oszczędnościowych - w wysokości tych wkła
dów. 

2. Jeże'li nabywca nie poda ł wartości nabytych rzeczy 
i praw maj ątkowych lub wartość podana przez nabywcę 
zdanie m właściwego terenowego organu administracji pań
s twowej nie odpowiada wartości ' rynkowe j nabytych rze
czy i praw, organ t en wezwie nabywcę do określ enia war
tości rzeczy ~ praw lub ' podwyższenia tej wartości w ter
minie nie króts zy m niż 14 dni. W ' razie nieudziel eni.a od
p owi edzi lub poda nia wartości, która zdaniem terenow~go 
orga nu admini s t rac ji państwowej nie odpowi ada wa'r'tości 

rynk owe j :- organ ten ustali wartość z uwzględnieniem 

op inii bieglych. Jeżeli wartość ustalona w te n sposób prze
kroczy o 33% wartość pod aną przez nabywcę, koszty opinii 
bi eg łych pon osi nabywca. 

. 3. ' Przep'iś" :usL 2 s tosuje się ciclpowiedni,o; j eż'en kilk~ 
nabywcó w podało różne 'v'Jartości tej samej rzeczy ' lub pra
wa majątkowego. 

4. Wartość budynków mieszkalnych i innych zabud o
wań ubocznych ' z wyłączeniem budynków wieIom ieszka
n iowych, w których najem lok"lu następuje na podstawie 
decyz ji administracyjnej o przydziale, przyjmuje się w wy
sok ości nie niższej od szacunku tych domów dla celów obo
wiązkowego ubezpiecze nia od ognia w f0ku, w którym do
kon,uje s ię wymiaru. 

, 5. Minister Finan?ów może w drodze rozporządzenia 
us ta l ać normy szacunku n ie ruchomości. Wa rtość nierucho
mości ustalona według tych ,norm stanowi podstawę opo
datkowania, jeże li wartość podana przez nabywcę jest 
niżs za. 

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez na
bywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątko

wych o czystej wartości przekr.aczającej 30.000 zł, a j eżeli 
nabywcą jest osoba za liczona do pierwszej grupy podatko
wej - 50.000 zł. 

2. Je żeli nabycie własności rze czy i praw majątkowych 
od te j samej osoby następuje wie lokrotnie, do wartości rze-, 
czy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza s i ę war
tość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby 
w ,okresie pi ę ciu lat poprzedzaj ących rok, w który m nastą

piło , ostatńie nab ycie. Od poda tk u obl iczonego od łącznej 
wartóśc i na bytych rzeczy i praw majątkowych potrąca s i ę 

podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio na
bytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z oblicze
n ia nadwyżka podatku nie podlega ani ,zarachowaniu, ani 

zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatko
w ym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w poda
nym wyżej okresie.· 

3. Przy darowiznach otrzymywanych z zagran icy pod
stawę opodatkowania stanowi łączna wart.ość wszys tkich 
darowizn otrzymanych w ciągu roku kalendarzowego bez 
względu na ilość darczyńców. Jeżeli da rowizny z zagrani
cy otrzymują członkowie rodziny pozostaj ący we wspól
nym gospodarstwie domowym, podstawę opodatkowania 
stanowi łączna wartość wszystkich darowizn otrzymanych 
przez ty~h członków rodziny. Obowiązek podatkowy ciąży 
solidarnie na wszystkich obdarowanych. 

Art. 10. W razie wznowienia postępowania . podatko
wego spowodowanego ujawnieniem nie opodatkowaneg o 
nabycia własności rzeczy i praw majątkowych - wa rt o::~ć 

~jawnionych rzeczy i praw majątkowych ustala się w spo
sób podany wart: 8, natomiast wartość rzeczy i pr-aw ma
jątkowych poprzednio opodatkowanych przyjmuje się w 
wysokości j uż ustalonej. 

Art. 11. L Jeżeli przedmiotem na bycia jes t prawo mu
jątkowe polegające na obo'li";,ązk'u świadczeń - powtarzają
cych się na rzeC?'. lJdbywcy, a wartość tego prawa ri je mo
że być ustalona w .:lwJiJi powstania obowiązku podatko
wego , podstawę opodatkowa J1ia ust a l~ się w miarę wyko
nywania tych ' świadczeń. Terenowy organ admin istracji 
państwowej może jednak za zgodą podatn ika przy·j ąć za 
podstawę opodatkowania prawdopodob'ną wartość świad
czeń powtarzajątych- s ię za cały czas trwania obowiązk u 
tych świadczeń. 

2. Mihister '-FinansQw określi w drodze rozporządz enia 
zasady ustalania wartości rynkowej rzeczy i praw mająt
kowych oraz świadczeń powtarzających się. 

A rt. 12. Jeżeli na skutek nabycia spadku lub przyjęci a 
darowi~ny nas tępuje zwolnienie nabywcy z zobowiąza n ia 

albo jego wygaśnięcie, wartość .lego zobowiązania wlicza 
się do podstawy opodatkowania . 

Rozdział 4. 

Wysokość pod.atku. 

Art. 13. 1. Wysokość podatku ustala się w zależnoścl 
od grupy podatkowej, do które j zaliczony jest nabywca. , 

2. Za liczenie do grupy podatkowej następuje według 
osobistego stosunku nabywcy do osoby, od które j lub po 
które j zostały nabyte rzeczy, i prawa ma jątkowe. 

3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza s ię : 

1) do grupy . I - małżonka, zstępnych, przysposobio
n ych, pasierbów, zięcia i synową, 

2) do grupy II - wstępnych i rodzeństvyo, 

, 3) do grupy III - zstępnych rodzeństwa, 

4) do grupy IV - innych nabywców. 

4. Nabywców w drodze zasiedze nia zalicza się do , 
IV grupy podatkowe j. 

Art. 14. 1. Podatek oblicza się według następujących 

skal: 
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1) 

2) 

3) 

Podstawa opodatkowania 
w zł . Podatek wynosi 

ponai do 

od n'lbywców zaliczonych do I grupy podatkowej: . 

50.000 100.000 10% od nadwyżki "-ponad '50.000 .zł 

100 .000 200.000 5.000 zł 12010 od nadwyżki ponad 100.000 zł 

200.000 400.000 17.000 zł 14010 od nadwyżki ponad 200.000 zł 

400.000 600.000 45.000 zł 16010 od nadwyżki ponad 400.000 zł 

600.000 800.000 77.000 zł 18010 od nadwyżki ponad 600.000 zł 

800.000 1.000.000 113.000 zł 20010' od nadwyżki ponad 800.000/ zł 
1.000.000 1.200.000 153.000 zł i220f0 od nadwyżki ponad 1.000.000 zł 

1.20.0.000 197.000 z ł i 24010 od nadwyżki ponad 1.200.000 zł 

od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej: 

30.000 50.000 10010 od nadwyżki ponad 30.000 zł 

50.000 100.000 2.000 zł 15010 odriadwyżki ponad 50.000 zł 

lOO.OOO 200.000 '8.500 zł 18010 od nadwyżki ponad 100.000 zł 

200.000 400.000 27.500 zł 21010 od nadwyżki ponad 200.000 zł 

400.000 600.000 69.500 zł i 24010 od nadwyżki ponad 400.000 zł 

600.000 800.000 117.500 zł i 27010 od nadwyżki ponad 600.000 zł 

80G.D0() 1.000.000 171.500 zł i 30% od nadwyżki ponad 800.000 zł 

1.000.000 1. 200,.000 231.500 zł i 33010 od nadwyżki ponad 1.000.000 zł 

1.200.000 ""," - 297.500 zł i 36010 od nadwyżki ponad 1.200.000 zł 

od nabywców zaliczon:ych do III grupy podatkowej: . 

30.000 
· 50.000 
100.000 
200.000 
400.000 
600'.000 
800.000 

1.000.000 
1.200.000 

50.000 
100.000 
200.000 
409·000 
600.000 
'. ' ~ "' l ' l. :. l 

,ąpO.OQO J f ' 

. LOOO.OQO 

. 1.200.0ÓO 

15010 od nadwyżki ponad 30.000 . zł 
3.000 zł i' 20010 od nad wyżki ponad 50.000 zł 

13.000 zł i 24010 od nad wyżki pon~d 100.000 zł 

37.000 zł i 28010 od nadwyżki ponad 200.000 zł 

. !;J3,OOP zł i 32010 -od nadwyżki p0nad 400.ÓOO, zł ~ ". , 
,jSt.OOO zł i"36'0f0" óÓ"!'ladwyżki p'ona'd \ :500.00'0 zł ','} · ' .- p, I ' r . 

229.000 zł f ).1QO/o od nadwyżk i pona'a 8GO.0001 zł ' ". ,,," 
309.000 zł i 44010 od nadwyżki ponad 1.000.000 zł 
'397.000 zł i 48010 od nadwyżki ponad 1.200.000 zł 

4) od nabywców zaliczonych do IV grupy podatkowej : 

30.000 50.000 30010 od nadwyżki ponad 30.000 zł 

50.000 100.000 6.000 zł 40010 od nadwyżki ponad 50.000 zł 

100.000 200.000 26.000 zł 48010 od nadwyżki ponad 100.000 zł 

200.000 400.000 74.000 zł 54010 od .nadwyżki po'nad 200.000 zł 

400.000 600.000 182.000 zł 59010 od nadwyżki ponad 400.000 zł 

600.000 800.000 300.000 zł 64010 od nadwyżki ponad 600.000 zł 

800.000 1.000.00.0 428.000 zł 67010 od nadwyżki ponad 800.000 zł 

1.000.000 1.200.000 562.000 zł i 70010 od nad\ ! yżki ponad 1.000.000 z ł 

1.200,000 702.000 zł i 77010 od nadv. yżki ponad 1.200.000 zł 

2: W wypadkach określonych wart. 9 ust. 3 podatek 
oblicza się bez względu na stosunek nabywców do dar
czyńców , ' w wysokości prze w idzianej dla nabywców zal i
czonych do III grupy podatkowej - j eżeli nabywcą jest 
osoba fizyczna, a .do IV grupy pudatkowej - jeże li na byw 
cą jest oso ba pra wn:a. 

2) spółdz ielczego prawa do lokal u, 
j eżeli spadkobiercy ci do dnia otwarcia spadku zamieszki
wal.i w tym domu lub lokalu. 

2. Jezeli przedmiotem spadku są rówlllez inne rzeczy 
lub prawa ' nie wymienione w ust. 1, w 'pierwszej kolejności 
ustala się nadwy żkę wartości rzeczy lub praw wymienio
nych w ust. 1 ponad kwotę wolną od podatku i stosuje się · 

obniżkę części podatku należnego od lej nadwyżki . 

Rozdz i a ł 5. 

Ulgi podatkowe. 

Art. 15. 1. Obniża się o 50010 podatek należny od naby
cia w drodze spadku prżez małżonka i zstępnych spadko
d awcy : 

I) domu jednorodzinnego samodzielnego lokalu miesz-
kalnego, 

3. Rada Ministrów mO,że w drodze r.ozporządz enia zwal
niać od podatku poszczególne rodzaje nabycia lub p oszcze
gólne k a tegorie podatników oraz obni.żać wysokość podat
ku i podwyższać kwotę wartości nie podlegającąopod a tko

waniu. 
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R ożdzia ł 6. 

Płatnicy. 

Art. 16. 1. Do obliczenia i pobrania od podatnika po
d atk u oraz wpłacenia go na rachun ek budżetu rady naro
dowej, na której obszarze dz i ałania ma siedzibę państwowe 
biuro n o tarialne, obowiązany jes t notariusz, przed którym 
sporządzono akt darowizny lub' któremu· przedstawiono p is
mo stwierdzające dar owiznę w celu doko nania czynności 
urzędowe j. 

2. Nota ri usz ' obowiązany jest uza l e żnić dokona nie 
czynności lub wydanie dokumentu od u iszczenia należnego 
p odatku. Niepobranie podatku lub pobranie ty lk o części 

podatku może nastąpić j edynie za uprze dn i ą zgodą tereno
wcgo organu admi nis tr ac ji państwowej. 

3. W wypadku określonym wart. 11 ust. 1 notar iusz 
nie oblicza ani nie pobiera poda tLI, obowiązany jest nato
miast prz e siać właś ci w emu terenowemu organowi admi ni
s tra cji państwowe j odpis sporządzon ego lub poświadczone
go p rzez niego .dokumentu. 

4. M inistrowie Fin ansów i S pra wiedliwości określą 

spos :'l b po bi erani a podatku , prowadzenia przez notarIUsza 
r e jestru poda tk u oraz tryb wykonywania przez notariusza 
czynnośc i zw iązanych z po borem podatku. 

Art. 17. 1. Ujawni e nie nabytych praw w ks ięgach wie
czysty ch, j il k też zapłata dłu g u przez dłużnika spadkodaw
cy i wyplata na l eżności przypadając y c h z tytułu zapisu 
przed ui szczeniem na l eżnego poda tku może na stąpić tylko 
za zgodą te re nowego organu administracji p aństwowe j. 

2. J ednostka gospodark i uspoł e cznionej , .b ę d ąca dłuż

niki2m sp ad k odawcy, obow i ązana jest p rzy .. ·zapłacie ' dlugu 
potrącić i prze kazać . na , rachunek I ; u dżet u wlaściwe j rady 
narod owe j podatek od na bycia spad ku należny od spad
k obiercy, w wysok ośc i ustal one j prze z terenowy ,organ 
administracji państwowej, chyba że spadkobierca przedło
ży dowód, że podatek uiś cił albo że jest zwolniony od po
d atku. 

3. Przepis' ust: l stosuje się odpowiednio przy wypla
cie należności z tytułu ubezpiecze nia płatnych wsku te k 
śmierci spadkodawcy i przy wypłacie przez spadkobierców ' 
należności w gotówce przYPildającej z tytułu zapisu, dał
szego zapisu lub polecenia testamentowego. 

4. Osoby naruszające przepisy ust. 1-3 odpowiada ją 

za zobowiązania podatkowe solidarnie z podatn ik iem do 
wysokości wypłaconych kwot. 

5. Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być 
sporządzony, łub dokumentu, co do którego nota riusz mil 
uwierzytelnić podpis, ma być zbycie lub obciążenie rzeczy 
i praw majątkowych uzyskanych przez zbywcę w drod ze 
spadku łub zasiedzenia, notariusz może sporządz ić akt lu b 
uwierzytelnić własnoręczność podpisu tylko za uprzednią 

zgodą terenowego organu administracji państwowej łub po 
stwierdzeniu, że należny podatek od nabycia własności 

tych rzeczy i praw majątkowych został uiszczony. 

Rozdział 7. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 18. Ilekroć w przepisach wydan'ych przed wejś

ciem w życie nini e jsze j ustawy jest mowa o podatku od 
nieodpłatnego na by cia praw majątkowych, rozumie się 

przez to podatek przewidziany w tej ustawie. 

Art. 19. 1. Traci moc dekret z dnia 3 lutego 1947 r. 
o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. 
Nr 9, poz. 74 i z 197 1 r. Nr 7, poz. 77) w zakresie dotyczą
cym nieod pJatnego n abycia praw ma jątkowych. 

2. ' Przepisy dekretu wymienionego w ust. 1 stosuje się 
j ednak do ,' nle opodatkowanego nieodpłatnego nabycia 
własności rz e ~zy. i praw majątk owych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, j eże li przed tym dniem zostało 
wszcz,ęte posiępowanie podatkowe. 

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1976 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczek 
Sekreta rz Rady Państwa: L. Stasiak 
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USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 r. 

o niektórych podatkach i opłatach terenowych. 

Rozdział I. 

Przepisy ogółne. 

Art. 1. Ustawa regu luje spraw y podatku od ni eruc ho
m osci, pod 3tku od loka li, POdiltku od posiadania psów, 
opl3ty targo we j, opłaty od środków transportowych, opia
ty l~ :imatyc 7, n e j oraz opluty admi n istracy jnej za czynności 
urz<idowe n il' bĘdące przedmiotem op ł aty skarbow ej. 

Rozdzia ł 2. 

}-· .odałek od nieruLhomości. 

Art. 2. I. Opda tk owa niu pod !egfl ją: 

1) bud y nki lub icb częśc i, 

2) grunty nie wchodzące w skład gospodarstwa ro ln ego. 

2. Grunty o obszflrze nie p rzekraczającym 0,5 ha uwa
ża s ię za nie wchodzące w skłild gospodarstwa rolnego, 
z wyjątkiem gruntów: 

l) wykorzystywanych na cele prod ukcji rolnej, stanowią
cej podsta wowe żródło utrzymania właściciela gruntu, 

2) na których prowadzone są uprawy w s zklarn iach lub 
inspektach, 

3) stanowiących działki przyzagrodowe członków rolni
czych spółdzielni produkcyj nyc h lub członków spół

dzielni kół e k rolniczych, którzy przekazali swoje grun
ty do zespołowego gospodarowania, 

4) przydzielonych pracownikom uspołeczniony c h zalda
dów pracy pod uprawę. 


