
Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89,
Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932,
z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwa-
nemu dalej „podatkiem”, podlega naby-
cie przez osoby fizyczne w∏asnoÊci rze-
czy znajdujàcych si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub praw majàtko-
wych wykonywanych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, tytu∏em:

1) spadku,

2) darowizny,

3) zasiedzenia,

4) nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏a-
snoÊci,

5) zachowku, je˝eli uprawniony nie uzy-
ska∏ go w postaci uczynionej przez
spadkodawc´ darowizny lub w posta-
ci powo∏ania do spadku albo w posta-
ci zapisu.

2. Podatkowi podlega równie˝ nabycie
praw do wk∏adu oszcz´dnoÊciowego na
podstawie dyspozycji wk∏adcy na wypa-
dek jego Êmierci.”;

2) u˝yte w art. 2 i w art. 4 w ust. 4 wyrazy „w Polsce”
zast´puje si´ wyrazami „na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej”;

3) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nabycie w∏asnoÊci rzeczy ruchomych znajdujà-
cych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub praw majàtkowych podlegajàcych wy-
konaniu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli w dniu nabycia ani nabywca, ani te˝
spadkodawca lub darczyƒca nie byli obywate-
lami polskimi i nie mieli miejsca sta∏ego poby-
tu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,”;

4) w art. 4 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nabycie w drodze darowizny pieni´dzy lub
innych rzeczy przez osob´ zaliczonà do I gru-
py podatkowej w wysokoÊci nieprzekraczajà-
cej 9 637 z∏ od jednego darczyƒcy, a od wie-

lu darczyƒców ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 19 274 z∏
w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny,
je˝eli pieniàdze te lub rzeczy obdarowany
przeznaczy na wk∏ad budowlany lub miesz-
kaniowy do spó∏dzielni, budow´ lokalu
w ma∏ym domu mieszkalnym, budow´ do-
mu jednorodzinnego albo nabycie lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieru-
chomoÊç,”,

b) w pkt 14 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy
podatkowej w∏asnoÊci rzeczy lub praw ma-
jàtkowych w drodze nieodp∏atnego zniesie-
nia wspó∏w∏asnoÊci.”;

5) w art. 6 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przy nabyciu tytu∏em zachowku — z chwilà
zaspokojenia roszczenia lub jego cz´Êci,”,

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) przy nabyciu w drodze nieodp∏atnego znie-
sienia wspó∏w∏asnoÊci — z chwilà zawarcia
umowy albo ugody lub uprawomocnienia
si´ orzeczenia sàdu, je˝eli ich skutkiem jest
nieodp∏atne zniesienie wspó∏w∏asnoÊci.”;

6) w art. 7 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przy nabyciu w drodze nieodp∏atnego zniesie-
nia wspó∏w∏asnoÊci podstaw´ opodatkowania
stanowi wartoÊç rzeczy lub praw majàtkowych,
w cz´Êci przekraczajàcej wartoÊç udzia∏u we
wspó∏w∏asnoÊci, który przed jej zniesieniem
przys∏ugiwa∏ nabywcy.”;

7) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabyw-
c´, od jednej osoby, w∏asnoÊci rzeczy i praw
majàtkowych o czystej wartoÊci przekraczajà-
cej:

1) 9 637 z∏ — je˝eli nabywcà jest osoba zaliczo-
na do I grupy podatkowej,

2) 7 276 z∏ — je˝eli nabywcà jest osoba zaliczo-
na do II grupy podatkowej,

3) 4 902 z∏ — je˝eli nabywcà jest osoba zaliczo-
na do III grupy podatkowej.”;

8) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Podatek oblicza si´ od nadwy˝ki podstawy opodatkowania ponad kwot´ wolnà od podatku, wed∏ug
nast´pujàcych skal:
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Kwoty nadwy˝ki w z∏
Podatek wynosi

ponad do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278 3%

10 278 20 556 308 z∏ 30 gr i 5% nadwy˝ki ponad 10 278 z∏

20 556 822 z∏ 20 gr i 7% nadwy˝ki ponad 20 556 z∏

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278 7%

10 278 20 556 719 z∏ 50 gr i 9% od nadwy˝ki ponad 10 278 z∏

20 556 1 644 z∏ 50 gr i 12% od nadwy˝ki ponad 20 556 z∏

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278 12%

10 278 20 556 1 233 z∏ 40 gr i 16% od nadwy˝ki ponad 10 278 z∏

20 556 2 877 z∏ 90 gr i 20% od nadwy˝ki ponad 20 556 z∏”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy ustalaniu wysokoÊci podatku przyjmuje
si´ kwoty wartoÊci rzeczy i praw majàtko-
wych okreÊlone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9
ust. 1 oraz skale podatkowe okreÊlone
w ust. 1 obowiàzujàce w dniu powstania
obowiàzku podatkowego.”;

9) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Kwoty wartoÊci rzeczy i praw majàtko-
wych zwolnione od podatku, okreÊlone
w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegajà-
ce opodatkowaniu, okreÊlone w art. 9
ust. 1, a tak˝e przedzia∏y nadwy˝ki kwot
wartoÊci rzeczy i praw majàtkowych
podlegajàcych opodatkowaniu, okre-
Êlone w art. 15 ust. 1, podwy˝sza si´
w przypadku wzrostu cen towarów nie-
˝ywnoÊciowych trwa∏ego u˝ytku o po-
nad 6%, w stopniu odpowiadajàcym
wzrostowi tych cen.

2. Wzrost cen, o których mowa w ust. 1,
oblicza si´ na podstawie skumulowa-
nego indeksu wskaêników kwartalnych
publikowanych w komunikatach Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego
og∏oszonych w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” w terminie 30 dni po up∏ywie ka˝-
dego kwarta∏u.

3. Kwoty wartoÊci rzeczy i praw majàtko-
wych zwolnione od podatku, okreÊlone

w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegajà-
ce opodatkowaniu, okreÊlone w art. 9
ust. 1, a tak˝e przedzia∏y nadwy˝ek
kwot wartoÊci rzeczy i praw majàtko-
wych podlegajàcych opodatkowaniu,
okreÊlone w art. 15 ust. 1, zaokràgla si´
w gór´ do pe∏nych z∏otych, a stawki po-
datku do pe∏nych dziesiàtek groszy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych ustala, w drodze rozporzà-
dzenia, kwoty wartoÊci rzeczy i praw
majàtkowych zwolnione od podatku
i niepodlegajàce opodatkowaniu, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1, oraz skale po-
datkowe, o których mowa w art. 15
ust. 1, z uwzgl´dnieniem zasad okre-
Êlonych w ust. 1—3.”;

10) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Notariusze sà p∏atnikami podatku od darowi-
zny dokonanej w formie aktu notarialnego
albo zawartej w tej formie umowy nieodp∏at-
nego zniesienia wspó∏w∏asnoÊci lub ugody
w tym przedmiocie. P∏atnicy sà obowiàzani
do wp∏acania pobranego podatku na rachu-
nek urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ p∏atnika.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Notariusz jest obowiàzany pobraç nale˝ny po-
datek z chwilà sporzàdzenia aktu notarialnego.”, 



c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wypadku okreÊlonym w art. 12 notariusz
nie oblicza ani nie pobiera podatku.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. P∏atnicy podatku sà obowiàzani do przeka-
zywania urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwe-
mu ze wzgl´du na siedzib´ p∏atnika odpi-
sów sporzàdzanych aktów notarialnych,
dotyczàcych czynnoÊci, z tytu∏u których sà
p∏atnikami podatku.”;

11) w art. 19:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, b´dàce
d∏u˝nikiem spadkodawcy, sà obowiàzane,
przy zap∏acie d∏ugu, potràciç i przekazaç do
w∏aÊciwego urz´du skarbowego podatek od
nabycia spadku, nale˝ny od spadkobiercy
w wysokoÊci ustalonej przez ten urzàd. Za-
p∏ata d∏ugu bez potràcenia podatku od naby-
cia spadku mo˝e nastàpiç tylko za uprzednià
pisemnà zgodà urz´du skarbowego albo po
stwierdzeniu przez urzàd skarbowy, ˝e naby-
cie spadku jest zwolnione od podatku lub ˝e

nale˝ny podatek zosta∏ zap∏acony albo pra-
wo do wydania decyzji ustalajàcej wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego uleg∏o przedaw-
nieniu.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli przedmiotem aktu notarialnego, który
ma byç sporzàdzony, lub dokumentu, co do
którego notariusz ma uwierzytelniç podpis,
ma byç zbycie praw do spadku albo zbycie
lub obcià˝enie rzeczy lub praw majàtkowych
uzyskanych przez zbywc´ w drodze spadku
lub zasiedzenia, notariusz mo˝e sporzàdziç
akt lub uwierzytelniç w∏asnor´cznoÊç podpi-
su tylko za uprzednià pisemnà zgodà urz´du
skarbowego albo po stwierdzeniu przez
urzàd skarbowy, ̋ e nabycie spadku jest zwol-
nione od podatku lub ˝e nale˝ny podatek zo-
sta∏ zap∏acony albo prawo do wydania decy-
zji ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania po-
datkowego uleg∏o przedawnieniu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leÊnym podle-
gajà okreÊlone w ustawie lasy, z wyjàtkiem lasów zaj´-
tych na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej
ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna.

2. Lasem w rozumieniu ustawy sà grunty leÊne
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
lasy.

3. Za dzia∏alnoÊç leÊnà, w rozumieniu ustawy, uwa-
˝a si´ dzia∏alnoÊç w∏aÊcicieli, posiadaczy lub zarzàd-
ców lasów w zakresie urzàdzania, ochrony i zagospo-
darowania lasu, utrzymywania i powi´kszania zaso-
bów i upraw leÊnych, gospodarowania zwierzynà, po-
zyskiwania — z wyjàtkiem skupu — drewna, ˝ywicy,
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz p∏odów
runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝ tych produktów w sta-
nie nieprzerobionym.

Art. 2. 1. Podatnikami podatku leÊnego, z zastrze˝e-
niem ust. 2, sà osoby fizyczne, osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce osobo-
woÊci prawnej, b´dàce:

1) w∏aÊcicielami lasów, z zastrze˝eniem ust. 3; 

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) u˝ytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiàcych w∏asnoÊç Skar-
bu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialne-
go.

2. Obowiàzek podatkowy w zakresie podatku leÊne-
go od lasów pozostajàcych w zarzàdzie Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe, zwanego
dalej „Lasami Paƒstwowymi”, oraz wchodzàcych
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, nie-
obj´tych obowiàzkiem podatkowym na podstawie
ust. 1 pkt 4, cià˝y odpowiednio na jednostkach organi-
zacyjnych Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
i Lasów Paƒstwowych.

3. Je˝eli las znajduje si´ w posiadaniu samoistnym,
obowiàzek podatkowy w zakresie podatku leÊnego cià-
˝y na posiadaczu samoistnym. 

4. Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub znajduje si´
w posiadaniu dwóch lub wi´cej podmiotów, stanowi
wówczas odr´bny przedmiot opodatkowania podat-
kiem leÊnym, a obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie
na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach lub posiadaczach.


