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Naruszenie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim lub warunków określonych 
w licencji połowowej moze spowodować jej cofn ięcie. 
(An infringement of the fisheries regulations may cause a revocation ot the licence). 

Licencja jest ważna do dnia ............................................. .. 
(The licence is valid until) 

( pieczęć okrągła z godłem) 
(round seal with polish device) 

..... ... ... .......... ......... dnia ...... ............ ...... ... 199 ...... r. 
(place and date) 

Dyrektor Urzędu Morskiego w ........................................ . 
(Director ot Maritime Office) 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 lutego 1997 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o zm ianie ustawy o podatku od spadków i daro
wizn (Dz. U. Nr 85, poz. 428) ogłasza się w załączn iku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(Dz. U. Nr 45, poz. 207), z uwzględn ieniem zmian w pro
wadzonych: 

l ) ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektó
rych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
(Dz. U. Nr 74, poz. 443), 

2) ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 85, 
poz. 428), 

3) ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowe
go oraz o zmian ie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, 
poz. 654), 

4) ustawą z dnia 7 li stopada 1996 r. o zmianie ustawy 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 152, 
poz. 721) 

i zm ian wyn i kających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu . 

2. Podany w załączn i k u do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst nie obejm uje następujących przepi
sów: 

1) art. 14 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zasady opodatko
wania (Dz. U. Nr 74, poz. 443), który stanowi: 

"Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1990 r. z wyjątkiem art. 10, który wcho
dzi w źycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia." , 

2) art. 3 ustawy z dnia 29 cze rwca 1995 r. o zmianie 
ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 
Nr 85, poz. 428), który stanowi: 

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzy
dziestu dni od dnia ogłoszen i a.", 

~ 3) art. 44 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1995 r. o nie
których formach popieran ia budownictwa miesz
kan iowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 133, poz. 654), który stanowi : 

"Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłosze nia , z wyjątkiem 
przepisów art. 35, 38 i 39, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.", 

4) art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie 
ustawy o podatku od spadków i darow izn (Dz. U. 
Nr 152, poz. 721), który stanowi: 

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia." 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Fi
nansów z dnia 7 lutego 1997 r. !poz. 89) 

USTAWA 

z dnia 28 lipca 1983 r. 

o podatku od spadków i darowizn. 

Rozdział 1 

Przedmiot opodatkowania 

Art. 1. 1.1) Podatkowi od spadków i darowizn, zwa
nemu dalej "podatkiem", podlega nabycie własnośc i 
rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych 
wykonywanych w kraju , w drodze spadku lub darowi 
zny, przez osoby fizyczne. 

2.21 Podatkowi podlega również nabycie praw do 
wkładu oszczędnośc i owego na podstawie dyspozycji 
wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie wła
sności rzeczy i innych praw majątkowyc h przez zasie
dzenie. 

Art. 2.31 Nabycie własności rzeczy znajdujących się 
za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za 
g ranicą pod lega podatkowi, jeżeli w chw ili otwarcia 
spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był 
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu 
w Polsce. 

Art. 3. Podatkowi nie podlega: 

1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących 
s ię w kraju lub praw majątkowych podlegających 
wykonaniu w kraju , jeże li w dniu nabycia an i na
bywca, ani też spadkodawca lub darczyń ca nie by
li obywatelami po lskimi i nie mieli m iejsca stałego 
pobytu lub siedziby w Polsce, 

2)4) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw au
torskich i praw pokrewnych, praw do projektów 
wynalazczych, znaków towarowych i wzorów 
zdobniczych oraz wierzytelności wynikających 
z nabycia tych praw, 

3) (skreśl ony5)) . 

Art. 4. 1. Zwalnia się od podatku: 

11 W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regUlujących za
sady opodatkowania (Oz. U. Nr 74, poz. 443). która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 1990 r. 

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt l ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadkÓW 
i darowizn (Dz. U. Nr85, poz. 428), która weszła wżycie z dniem 
24 sierpnia 1995 r. 

31 W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy wymienionej 
w przypisie 1. 

41 Skreślony przez art. 5 pkt 3 lit. al ustawy wymienionej w przy
pisie 1, a następnie dodany przez art. 1 pkt 2 lit. al ustawy wy
mienionej w przypisie 2. 

5 ) Przez art. 1 pkt 2 ' it. bl ustawy wymienionej w przypisie 2. 

' ) nabycie własności i prawa użytkowania w ieczyste
go gospodarstwa ro lnego lub jego części oraz in 
nych praw do takiego gospodarstwa lub jego czę
ści, jak również działki przyzagrodowej, z wyjąt
kiem: 

al budynków mieszkalnych, 

b) budynków za jętych na ce le specja li stycznego 
chowu i wylęgu drobiu lub specja li stycznej ho
dowli zwierząt w raz z urządzeniam i i ze stadem 
hodow lanym, 

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, 
jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarn ie, chłodnie , 
przechowaln ie owoców, 

dl (skreślony61 1. 

2) nabycie w drodze spadku budynków mieszkalnych 
nadanych na podstawie przepisów o osadnictwie 
rolnym, 

3) nabycie praw do wkładów w ro lniczej spółdz ielni 

produkcyjnej lub w spółdzielni kółek roln iczych, 

4)7) nabycie własności budynków gospodarczych słu 
żących bezpośrednio produkcji rolnicze j prowa
dzonej na u żytkach rolnych o powierzchni do 1 ha, 
a nabywcą jest osoba prowadząca gospodarstwo 
rolne za liczona do I grupy podatkowej, 

5)7) nabycie w drodze darowizny pienięd zy lub in nych 
rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej 
w wysokości nie przekraczającej 6100 zł od jedne
go darczyńcy, a od w ielu darczyńców łącznie nie 
więcej n iż 12200 zł w okresie 5 lat od daty pierw
szej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obda
rowany przeznaczy na wkład budowlany lub miesz
kaniowy do spółdzieln i, budowę lokalu w małym 
domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzin
nego albo nabycie lokalu mieszka lnego stanowią
cego odrębną nieruchomość, 

6)8) nabycie w drodze darowizny praw do rachunku 
oszczędnościowo-kredytowego przez małżonka, 

wstępnych , zstępnych, rod ze ństwo oraz osobę po
zostającą faktyczn ie we wspó lnym pożyciu mal-

6) Przez art. 1 pkt 3 lit. al tiret pierwsze ustawy wymienionej 
w przypisie 2. 

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3lit. aj tiret drugie usta
wy wymienionej w przypisie 2. 

BI Skreslony przez art. 1 pkt 3 lit. aj tiret trzecie ustawy wymienio
nej w przypisie 2, a następnie dodany przez art. 35 ustawy 
z dnia 26 paŹdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), który wszedł w życie z dniem 
1 stycznia 1996 r. 
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żeńskim z posiadaczem rachunku oszczęd n ościo
wo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod wa
runki em przeznaczenia środków zgromadzonych 
na tym rachunku na ce le m ieszkaniowe, 

7) (skreślony91 ), 

8) nabycie własności f izycznie wydzielonych części 
nieruchomości w drodze zas iedzenia przez osoby 
będące współwłaścicie l a mi ułamkowych częśc i 
nieruchomości - do wysokości udziału we współ

własności , 

9) nabycie w drodze spadku: 

a)'0) przez osoby zal iczone do ł i II grupy podatko
wej przedmiotów wyposażeni a mieszkania, po
ścieli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy prze
znaczonych do użytku w gospodarstwie domo
wym ; jeże ł i w skład wyposażeni a mieszkania 
wchodzą meble zabytkowe, przepis lit. c) niniej
szego punktu stosuje s i ę odpowiednio, 

b) dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem 
twórczości spadkodawcy oraz materiałów bi-· 
b ł iotecznych, jeże ł i spadkodawca zajmował się 
twórczością lub dzia łalnością na ukową, oświa
tową, artystyczną, lite racką lub publicystyczną, 

C)II ) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do 
rejestru zabytków, a t akże dóbr kultury zlożo
nych w muzeum, zgodn ie z obowiązującymi 
przepisami, 

dl przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej 
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i kon
serwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10)12) nabycie przez małżonka łub zstępnyc h w drodze 
spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, bu
dowlanego, handlowego, usługowego lub jego 
części. pod warunkiem, że zakład ten będzie pro
w adzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia 
spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych wa
runków powoduje utratę zwo lnienia od podatku, 
z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej 
działa lności na sku tek zdarzeń losowych; w wypad
kach tych podatek obniża s ię proporcjonaln ie do 
okresu prowadzenia działalności przez spadkobier
cę lub obdarowanego, 

11 ) 131 nabycie przez osobę prowadzącą działalność go
spodarczą w drodze darowizny maszyn, urządzeń 
i narzędzi otrzymanych z zagranicy, pod warun
kiem że otrzymane maszyny, urządzenia i narzędz ia 

9) Przez art. 5 pkt 4 lit. al tiret pierwsze ustawy wymienionej 
w przypisie 1. 

10) W brzmieniu ustalonym przez art . 5 pkl 4 lit. al tiret drugie 
ustawy wymienionej w przypisie 1. 

11 ) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. al tiret czwarte 
ustawy wymienionej w przypisie 2. 

12) W brzmieniu ustalonym przez art. l pkt 3 lit. al tiret piąte usta
wy wymienionej w przypisie 2. 

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkl 4 lit. al tiret trzecie 
ustawy wymienionej w przypisie 1. 

zainstaluje w prowadzonym przez siebie zakładzie 
i w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia darowizny nie 
sprzeda ich lub nie przekaże bezpłatn ie osobom 
trzecim; niedot rzymanie tego warunku powoduje 
utratę zwolnienia, 

12) nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn 
rol niczych oraz częśc i do tych pojazdów i maszyn 
pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze 
w ciągu 3 lat od daty otrzyman ia nie zostaną przez 
nabywcę sprzedane lub darowane osobom trze
cim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utra
tę zwo ln ienia, 

13)141 nabycie w drodze spadku lub darowizny bu
dynku, w części zajętej przez osoby trzecie na 
podstawie umów najmu, do których mają zasto
sowanie przep isy o czynszu regulowanym , okre
ślo nym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych 
i dodatkach mieszkaniowych, 

14)151 nabycie własności i prawa użytkowania wie
czystego gosppdarstwa ro lnego lub jego częśc i 
wraz z budynkami mieszkalno-gospodarczymi 
oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub 
jego części, jeże li umowa zosta je zawa rta na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecz
nym ro lników. 

2. '61 Jeżel i przedmiotem spadku lub darowizny są 
składn ik i majątkowe wymien ione w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), 
a nabywcami są zstępni lub małżo nek, z podstawy opo
datkowania wyłącza s ię wartość tych składników pod 
warunkiem, że te budynki i u rządzenia będą wykorzysty
wane przez nabywcę nadal w stanie niepogorszonym 
i zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach gospodarstwa 
rolnego przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia 
spadku lub darowizny. Niedotrzymanie tych warunków 
powoduje utratę zwo lnienia od podatku , z wyjątkiem 
niemożności dalszego prowadzenia tej działa l ności na 
skutek zda rzeń losowych; w wypadkach tych podatek 
obn iża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia dzia
łalności przez spadkobiercę lub obdarowanego. 

3. 171 Okres przedawnienia prawa dokonania wy
miaru podatku w wypadkach określonych w przepi
sach ust. 1 pkt 10-12 i ust. 2 biegnie od daty, w której 
miało miejsce zdarzen ie powodujące utratę zwo lnienia 
od podatku. 

4. '8) Zwolnienia określone w ust. 1 stosuje się, je
żeli nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce 
sta łego pobytu w Po lsce. 

a j Skreślony przez art. 5 pkt 4 lit. aj tiret czwarte ustawy wymie
nionej w przypisie 1, dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret szó
ste ustawy wymienionej w przypisie 2 i w brzmieniu ustalo
nym przez art. 1 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie 
ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 152, poz 
721 ), która weszla w życie z dniem 7 stycznia 1997 r. 

151 Dodany przez art . 1 pkt 3 lit . al tiret szóste ustawy wymienio
nej w przypisie 2. 

161 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. bl ustawy wymie
nionej w przypisie 2. 

171 W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 4 lit. cI ustawy wymie
nionej w przypisie 1. 

lS) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 4 lit. dJ ustawy wymie
nionej w przypisie l. 
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5.19) Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstw ie 
rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumien iu 
przepisów o podatku rolnym. 

6. (skreślony20 ) ). 

Rozdział 2 

Obowiązek podat kowy 

Art. 5. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy 
własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku 
darowizny obowią2ek podatkowy ciąży solidarn ie na 
obdarowanym j darczyńcy. 

Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje: 

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwi lą 
przyjęcia spadku, 

2) przy nabyciu w drod2e zapisu lub dalszego zapisu 
- od daty ogłoszen ia testamentu, a przy nabyciu 
z polecenia testamentowego - z chwilą wykona
nia tego polecenia, 

3) przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych 
określonych wart. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci 
wkładcy, 

4) przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złoże
nia przez darczyńcę oświadczenia w form ie aktu 
notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zacho
wania przewidzianej formy - z chwilą spełn ienia 
przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na 
przedmiot darowizny przepisy wymagają szczegól
nej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich 
oświadczeń, 

5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwi lą wy
konania polecenia, 

6) przy nabyciu w drodze zasiedzen ia - z chwilą upra
womocnienia się postanowien ia sądu stwierdzają
cego zasiedzenie. 

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym 
obowi ązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczen ia się 
warunku. Urząd skarbowy może jednak usta l ić na leż

ność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczen ia 
s ię takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć. 

3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa 
się w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. 
W razie spełnienia s ię warunku rozwiązującego w cią
gu 3 lat od dnia nabycia, decyzja ustalająca zobowiąza
nie podatkowe podlega uchyleniu. 

4. Jeżeli nabycie nie zgłoszone do opodatkowania 
stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatko
wy powstaje z chwilą sporządzen ia pisma; jeże l i pi-

19) Skreślony przez art. 5 pkt 4 lit. el ustawy wymienionej w przy
pisie 1, a następnie dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wy
mienionej w przypisie 2. 

20) Przez art. 5 pkt 4 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1. 

smem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatko
wy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczen ia. 
Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszo
ne do opodatkowania, obowiązek podatkowy powsta
je z chwi lą powołan i a się przed organem podatkowym 
na okol iczność dokonania tej darowizny. 

Rozdzial3 

Podst aw a opodatkowania 

Art. 7. 1.z1l Podstawę opodatkowania stanowi war
tość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrące
niu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona we
dług stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia 
i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatko
wego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku na
stąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do usta
lenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokona
nia wym iaru, a odszkodowanie za ubytek należne z ty
tułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. 

2. 21 ) Jeżeli spadkobierca i zapisobierca lub obdaro
wany został obci ążony obowiązkiem wykonania pole
cenia lub zapisu, wartość obciążenia z tego tytułu sta
nowi ciężar spadku (zapisu) lub darowizny, o ile pole
cenie zostało wykonane. 

3. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty 
ostatn iej choroby spadkodawcy, jeże l i nie zostały po
kryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu 
spadkOdawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, 
w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym 
w danym środowisku, koszty postępowania spadko
wego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obo
wiązki wykonania zapisów oraz poleceń zamieszczo
nych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz 
inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywil
nego dotyczących spadków. 

4. Przy nabyciu w drodze zasiedzen ia wyłącza się 
z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokona
nych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedze
nia. 

5. Jeżeli budynek stanowiący część skladową grun
tu będącego przedmiotem nabycia został wzniesiony 
przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedze
nie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość te
go budynku. 

Art. 8. 1.22) Wartość nabytych rzeczy i praw mająt
kowych przyjmuje s ię w wysokości określonej przez 
nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych 
rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędno
ściowych - w wysokości tych wkładów. 

2. Obowiązek składania zeznań podatkowych przez 
podatników podatku od spadków i darowizn określają 
odrębne przepisy. 

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienio
nej w przypisie 2. 

22) W brzmieniu ustalonym przez arl. 1 pkt 5 IiI. a) ustawy wymie
nionej w przypisie 2. 
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3.22f Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych 
określa się na podstawie przeciętnych cen stosowa
nych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego 
samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu 
i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowy
mi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku 
podatkowego. 

4. Jeżeli nabywca nie podał wa rtości nabytych rze
czy i praw majątkowych lub wartość podana przez na
bywcę według oceny urzędu skarbowego nie odpo
wiada ich wartości rynkowej, urząd ten wezwie nabyw
cę do określenia wartości rzeczy i praw lub podwyższe
nia tej wartości w terminie nie krótszym ni ż 14 dni. 
W razie nieudzielen ia odpowiedzi lub podan ia wartości 
nie odpowiadającej wartości rynkowej, urząd skarbo
wy ustali wartość z uwzględnieniem opinii biegłych. 
Jeżeli wartość ustalona w ten sposób przekroczy o 33% 
wartość podaną przez nabywcę, koszty opin ii biegłych 
ponosi nabywca. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiedn io, jeżeli kil
ku nabywców podało różne wartości tej samej rzeczy 
lub prawa majątkowego. 

6. (skreślony23f ). 

7. (skreślony23 f ). 

8. (skreślony23f). 

9. (skreślony23 f ). 

Art. 9.1. 24) Opodatkowaniu podlega nabycie przez 
nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw ma
jątkowych o czystej wartości przekraczającej: 

1) 6 100 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 
I grupy podatkowej, 

2) 4 600 2ł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 
II grupy podatkowej, 

3) 3 100 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 
III grupy podatkowej. 

2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątko
wych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden 
raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio 
nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw mafątko
wych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie 
w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpi 
lo ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej 
wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca 
się podatek przypadający od opodatkowanych po
przednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wyni
kająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani 
zaliczen iu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. 
Nabywcy obowi ązani są w zeznaniu podatkowym wy
mienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym 
wyżej okresie. 

23) Przez art. 1 pkt 5 lit. bl ustawy wymienionej w przypisie 2. 
U) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienio

nej w przypisie 2. 

3. (skreś lony25 » ). 

Art. 10. (skreśl ony261). 

Art. 11 . J eżeli na skutek przyjęcia spadku lub daro
w izny następuje zwolnien ie nabywcy z zobowiązania 
albo jego wygaśnięcie, wartość tego zobowiązania wli
cza się do podstawy opodatkowania. 

Art. 12. Jeżeli przedm iotem nabycia jest prawo ma
jątkowe polegające na obowiązku świadczeń powta
rzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa 
nie może być ustalona w chwil i powstania obowiązku 
podatkowego, podstawę opodatkowania ustala s ię 
w miarę wykonywan ia tych świadczeń. Urząd skarbo
wy może jednak za zgodą podatnika przyjąć za podsta
wę opodatkowania prawdopodobną wartość świad
czeń powtarzających się za cały czas trwania obowiąz
ku tych świadczeń . 

Art. 13. 1. Wartość świadczeń powtarzających się 
przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysoko
ści rocznego świadczenia pomnożonej: 

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas ściś le okre
ślony przekraczający 40 lat - przez 25, 

2) w razie ustanowienia świadczeń na czas ściś le okre
ślony co do liczby lat lub ich części nie przekracza
jących 40 lat - przez tę liczbę lat lub ich części, naj 
wyżej jednak przez 22, 

3) w razie ustanowienia świadczeń na czas nie okre
ślony, nie ograniczony do czasu życia jednej lub 
więcej osób - przez 5. 

2. W razie ustanowien ia świadczeń na czas nie 
okreś l ony, nie ograniczony do czasu życia jednej 
lub więcej osób, jeżeli równocześnie oznaczono ter
m in, do którego świadczenie trwać będzie niewątpli
wie, do podstawy opodatkowania przyjmuje się war
tość rocznego świadczenia pomnożoną przez liczbę 
lat oznaczonego okresu trwania świadczeń lub ich 
części, a za dalszy okres - wartość rocznego świad
czenia pomnożoną przez 5, łącznie jednak najwyżej 
przez 22. 

3. W razie ustanowienia świadczeń na czas życia 
jednej osoby za podstawę opodatkowania przyjmuje 
się wa rtość prawa obl iczoną według wieku osoby, 
z której śmiercią gaśnie zobowiązanie. Wartość ta wy
nosi przy wieku: 

1) do lat 15 - 22- krotną wartość świadczenia roczne
go, 

2) powyżej lat 15 do 25 - 21 -krotną wartość świadcze
nia rocznego, 

3) powyżej lat 25 do 35 - 20- krotną wartość świadcze

nia rocznego, 

25) Przez art. 5 pkt 6lit. bl ustawy wymienionej w przypisie 1. 
26) Przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 2. 
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4) powyżej lat 35 do 45 - 18-krotną wartość świadcze
nia rocznego, 

5) powyżej lat 45 do 55 - 15- krotną wa rtość świadcze

nia rocznego, 

6) powyżej lat 55 do 65 - 11-krotną wartość świadcze
nia rocznego, 

7) powyżej lat 65 do 75 - 7,5-krotną wartość świad
czenia rocznego, 

8) powyżej lat 75 do 80 - 5-krotną wartość świadcze

nia rocznego. 

4. W razie ustanowienia świadczen i a na czas życia 
osoby w wieku powyżej lat 80, wartości tego świadcze
nia nie wlicza się do podstawy opodatkowania. 

5. W razie uza leżnienia terminu trwan ia świadczeń 
od czasu życia dwu lub więcej osób, za podstawę opo
datkowania przyjm uje się roczną wartość świadczen ia 
pomnożoną przez jeden z mnożników określonych 
w ust. 3, a to odpowiednio do wieku osoby najstarszej 
lub najmłodszej, stosownie do tego, czy świadczen ia 
mają trwać do śmierci osoby, która umrze pierwsza, 
czy do śm ierci osoby, która umrze ostatnia . 

6.27) Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do 
obliczenia wartości prawa użytkowania, służebności 
i rent. 

7. Roczną wartość użytkowania ustala się w wyso
kości 4% wa rtości rzeczy oddanej w użytkowan ie. 

Kwoty nadwyżki w zł 
ponad do 

Rozdział 4 

Wysokość podatku 

Art . 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależno
ści od grupy podatkowej, do której za liczony jest na
bywca. 

2. Zal iczen ie do grupy podatkowej następuje we
dług osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której 
lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 

3.Z8) Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 

1) do grupy 1- małżonka, zstępnych, wstępnych, pa
sierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, ma
cochę i teściów, 

2) do g rupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo 
rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, mał
żon ków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, mał

żon ków rodzeństwa małżonków, małżonków in
nych zstępnych, 

3) do grupy III - innych nabywców. 

4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się 
również przysposabiających, a za zstępnych także przy
sposobionych i ich zstępnych. 

5. (sk reślonyz9). 

Art. 15.30) 1. Podatek oblicza się od nadwyżki pod
stawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, 
według następujących skal: 

Podatek wynosi 

1) od nabywców za liczonych do t grupy podatkowej 

6500 3% 
6500 - 13000 195 zł i 5% od nadwyżki ponad 6 500 zł 

13000 520 zł i 7% od nadwyżki ponad 13000 zł 

2) od nabywców za liczonych do II grupy podatkowej 

6500 7% 
6500- 13 000 455 zł i 9% od nadwyżki ponad 6 500 zł 

13000 1040 zł i 12% od nadwyżki ponad 13 000 z ł 

3) od nabywców za liczonych do III grupy podatkowej 

6500 
6500-13000 

13000 

2. Nabycie własności w d rodze zasiedzenia pod le
ga opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodat
kowania; art . 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastoso
wania. 

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 7 ustawy wymienio
nej w przypisie 1. 

12% 
780 zł i 16% od nadwyżki ponad 6 500 zł 

1 820 zł i 20% od nadwyżki ponad 13 000 zł 

3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się 
kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych okreś lone 
wart. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 9 ust. 1 oraz przedziały nad-

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 8 lit. aj ustawy wymie
nionej w przypisie 1. 

29) Przez art. 5 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienio

nej w przypisie 2. 
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wylki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podle
gających opodatkowaniu, określone w ust. 1, w wyso
kości obowiązującej w dniu powstania obowiązku po
datkowego. 

Art. 16.31 ) 1. W przypadku nabycia budynku miesz
kalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowią
cego odrębną n ieruchomość, spółdzielczego własno
ściowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynika
jących z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa 
do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w ma
łym domu mieszkalnym: 

1) w drodze spadku lub darowizny przez osoby za li
czane do I grupy podatkowej. 

2) w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy 
podatkowej, 

3) w drodze spadku przez osoby zaliczane do tli grupy 
podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa la
ta opiekę nad wymagającym takiej opiek i spadko
dawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed 
organem gminy, 

- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich war
tości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 

powierzchni ulytkowej budynku lub lokalu. 

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysług uje oso
bom, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) spełniają wymogi określone wart. 4 ust. 4, 

2) nie są właścicie l ami innego budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 
nieruchomość bądz będąc nimi przeniosą wła
sność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skar
bu Państwa lub gminy, 

3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem 
do lokalu lub nie są właścicielami spółdzie lczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
oraz wynikających z przydziału spółdzieln i miesz
kaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub 
prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, 
a w razie dysponowania tymi prawami przekazą je 
zstępnym lub przekazą do dyspozycj i spółdzie ln i, 
w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia zeznania 
podatkowego, 

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc ni
mi rozwi ążą umowę najmu, 

5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu ł u b budynku 
przez 5 lat: 

al od dnia złozen ia zeznania podatkowego - jeze
li w chwili złozenia zeznania nabywca mieszka 
w nabytym lokalu lub budynku, 

b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub bu
dynku - jezeli nabywca zam ieszka w ciągu roku 
od dnia złozen i a zeznania podatkowego. 

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienio
nej w przypisie 2. 

3. Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez 
osoby t rzecie, spełnie ni e warunków określonych 
w ust. 2 pkt 2-5 może nastąpić w okresie 5 lat od dnia 
nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio 
bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru 
podatku. 

4. Za powie rzchn ię użytkową budynku (lokalu ) 
w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzo
ną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na 
wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziem
nych, z wyjątk i em powierzchni piwnic i klatek schodo
wych oraz szybów dżwigów). 

5. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz 
część kondygnacj i o wysokości w świetle od 1.40 m do 
2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku 
w 50%, a jeżel i wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - po
wierzchnię tę pomija się · 

6. W razie zbycia budynku lub lokalu przed upły
wem terminu określonego w ust. 2 pkt 5 albo niezacho
wan ia warunku zamieszki wan ia w nim w okresie prze
widzianym w tym przepisie, wznawia się postępowa
nie podatkowe i dokonuje wymiaru podatku od całej 
wartości przedmiotu opodatkowania, ustalonej tak, 
jakby ulga nie przysłu giwała. Okres przedawnienia 
prawa do dokonania wymiaru podatku biegn ie w tym 
wypadku od daty zbycia budynku lub lokalu. 

7. Nie stanowi podstawy do wznowienia postępo
wania z przyczyny okreś l onej w ust. 6 zbycie udziału 
w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobier
ców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub loka
lu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany 
warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budyn
ku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo na
bycie innego lokalu na stąpiło nie póżn iej niż w ciągu 6 
miesięcy od dnia zbycia. 

8. Warunek określony w ust. 2 pkt 5 uważa się za 
spełn iony również wtedy, gdy budynek lub lokal zostal 
zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania ze względu 
na konieczność zmiany warunków lub miejsca za
mieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie 
pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego loka
lu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 m iesięcy od dnia 
zbycia. 

Art. 17 .32) 1. Minister Finansów, w drodze rozporzą
dzenia, podwyższy: 

1) kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych nie pod
legające opodatkowaniu, określone wart. 3 pkt ,133 ) 

oraz wart. 9 ust. 1. 

2) przedziały nadwyżki kwot wa rtości rzeczy i praw 
majątkowych podlegających opodatkowaniu po
datkiem od spadków i darowizn, okreś l one w ska
lach, o których mowa wart. 15 ust. 1, 

321 W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 11 ustawy wymienio
nej w przypisie 1. 

331 Wart. 3 pkt 3 zostal skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy 
wymienionej w przypisie 2. 
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3) (skreś lony34 )) 

w wypadku wzrostu cen towarów n ieżywnościowych 
trwalego użytku o ponad 20%, w stopniu odpowiada
jącym wzrostowi tych cen. 

2. Wskaż nik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, 
usta la się na podstawie kom unikatów Prezesa Główne
go Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospol itej Polskiej35) "Monitor Pol
ski " w terminie 30 dni po uplywie każdego kwartału. 

Rozdzia l 5 

Płatnicy 

Art . 18. 1.36) Do obliczenia i pobran ia od podatn ika 
podatku obowiązany jest notariusz, przed którym spo
rządzono akt darowizny lub któ remu przedstawiono pi
smo stwierdzające da rowiznę w celu dokonania czyn
ności notarialnej. Notariusz obowiązany jest do wpła
cenia pobranego podatku do urzę du skarbowego wła
ściwego ze wzg lędu na m iejsce położe n i a kancelari i 
notaria lnej. 

2. Notari usz obowiązany jest uzależn ić dokonanie 
czynności lub wydanie dokumentu od uiszczenia na l eż
nego podatku. Niepobranie podatku lub pobranie tylko 
części podatku może nastąpić jedynie za uprzedn ią 
zgodą urzędu skarbowego. 

3. W wypadku określonym wart. 12 notariusz nie 
oblicza ani nie pobiera podatku, obowiązany jest nato
miast przesłać właściwemu urzę dow i skarbowem u od
pis sporządzonego lub poświadczonego przez siebie 
dokumentu. 

4. Ministrowie Finansów i Sprawiedliwości okreś la
ją sposób pobierania podatku, prowadzen ia przez no
tariusza rejestru podatku oraz tryb wykonywania przez 
notariusza czyn ności związanych z poborem podatku. 

Art. 19. 1. Zapłata spad kobiercy d ł ugu przez dłużni 
ka spadkodawcy i wypłata na leżności przypad ającyc h 
z tytułu zapisu lub wkładu oszczędnośc i owego na pod
stawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierc i 
może nastąpić tylko za zgodą urzędu skarbowego. 

341 Przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 2. 
351 Nazwa państwa zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. 

o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. Nr 75, poz. 444). 

361 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 1 ustawy wymienio
nej w przypisie 2. 

2. Nie wymaga zgody urzędu skarbowego wypłata 
należności przypadających z tytułu wkładu oszczędno
ściowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypa
dek jego śm ierci - do wysokości kwot określonych 
wart. 9 ust. 1. 

3.37) Państwowe osoby prawne, spółdzielnie, pań
stwowe jednostki organizacyjne nie posiadające oso
bowości prawnej, będące dłużn ikiem spadkodawcy, 
obowiązane są przy zapłacie długu potrąc ić i przekazać 
do właściwego urzędu skarbowego podatek od naby
cia spadku, na l eżny od spadkobiercy, w wysokości 
usta lonej przez ten u rząd. Zapłata długu bez potrącen ia 
podatku od nabycia spadku może nastąpić tylko za 
u przed n ią zgodą u rzędu skarbowego lub po stwierdze
niu, że należny podatek został uiszczony. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy wy
płacie przez spadkobierców należności w gotówce 
przypadającej z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub po
lecenia testamentowego. 

5. Osoby, któ re dopuściły do wypłaty z narusze
niem przepisów ust. 1-4, odpowiadają za zobowiąza
nia podatkowe sol idarnie z podatn ikiem do wysokości 
wypłaconych kwot. 

6. Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma 
być sporządzony, lub dokumentu, co do którego nota
riusz ma uwierzyte l nić podpis, ma być zbycie lub obcią
żenie rzeczy i praw majątkowych uzyskanych przez 
zbywcę w drodze spadku lub zasiedzenia, notari usz mo
że sporząazić akt lub uwierzytel n ić własnoręczność pod
pi su tylko za uprzednią zgodą u rzędu skarbowego lub 
po stwierdzeniu, że należny podatek od nabycia własno
ści tych rzeczy i praw majątkowych zostal uiszczony. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. 
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 
228). 

Art. 21 . Ustawa wchodzi w życie z dniem oglosze
nja38) i ma również zastosowanie do spraw wszczętych 
przed jej wejściem w życie, nie zakończonych decyzją 
ostateczną· 

371 W brzmieniu ustalonym przez ano 1 pkt 12 ustawy wymienio
nej w przypisie 2. 

381 Ustawa została ogłoszona dnia 11 sierpnia 1983 r. 
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