
Dziennik Ustaw Nr 35 - 447 - p'oz. 196 i 197, 

zawierających powyżej 4,5'/. alkoholu we wszystkich 
punktach sprzedaży detalicznej, w tym również Przedsię
bionotwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex" i Przedsię
biorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", na terenie 
kraju w dniach 28 i 29 listopada 1981 r. 

§ 2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5'/, alkoholu we 
wszystkich zakładach gastronomicznych na terenie kraju 

od godziny 18.00 w dniu 28 listopada do godziny 24.00 
w dniu 29 listopada 1981 r. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Mini
strowi Rynku Wewnętrznego i terenowym organom admi
nistracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wo
jewódzkiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 3 listopada 1981 r. 

w aprawle zwolDlenla od podatku od spadków I darowlm niektórych darowi m oraz podwyższenia kwot wartotel 
neczyl praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym 

podatkiem. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 1983 1". 

o podatku od spadk6w-j darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 2(1) 
zarządza się, co następuje' 

§ 1. Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn 
przeniesienie w drodze darowizny własności budynku 
mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stano
wiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościo
wego prawa do lokalu oraz wynikających z przydziału 

spółdzielni mieszkaniowej prawa do domu jednorodzinne
go lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, 
jeżeli: 

1) przemesIenie własności tych nieruchomości i praw 
następuje w celu uzyskania w zamian: 

a) Sp61dzielczegQ lokatorskiego prawa do lokalu, 

b) budynku mieszkalnego lub jego części zajmowa
nego na podstawie decyzji administracyjnej 
o przydziale lokalu lub budynku, 

albo 

2) darowizna następuje w wykonaniu wielostronnej umo
wy o zamianie budynków mieszkalnych lub praw do 
lokali. 

§ 2. Podwyższa się: 

1) określone w alt. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 
1983 r. o podatku .od spadków i darowizn (Dz. U. 
Nr 45, poz. 201), zwanej dalej "ustawą", kwoty war
tości nabytych pieniędzy lub innych rzeczy albo praw 
majątkowych nie podlegające podatkowi od spadków 
i darowizn - do 600.000 zł, 

2) określone wart. 3 pkt 3 ustawy kwoty wartości pie
niędzy lub innych rzeczy nie podlegające podatkowi 

od fpadków i darowizn, nabyte od jednego darczyńcy 
- do 700.000 zł, a od wielu darczyńców - do 
1.400.000 zł, 

3) określone wart. 9 ust. 1 ustawy kwoty wartości na
bytych rzeczy i praw majątkowych wolne od podatku 
od spadków i· darowizn: 

a) w pkt 1 do 700.000 zł, 

b) w pkt 2 do 525.000 zł, 

c) w pkt 3 do 350.000 zł, 

d) w pkt 4 do 115.000 zł, 

4) określone wart. 16 ust. 1 ustawy kwoty wartości 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lo
kalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho
mość lub budynku mieszkalnego, wyłączone z pod
stawy opodatkowania: 

a) w pkt 1 do 2.000.000 zł, 

b) w pkt 2 do 1.350.000 zł, 

c) w pkt 3 do 1.350.000 zł, 

d) w pkt 4 do 615.000 zł. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot 
wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających 
opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatko
wania podatkiem od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 9, 
poz. 33). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie również do spraw wszczętych 
przed dniem jego wejścia w życie, a nie zakończonych 
decyzją ostateczną. 

Minister Finansów: B. Samojlik 


