
 U Z A S A D N I E N I E  

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję zawartą w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia  

28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 poz. 1043), zwanej dalej 

„upsd”, zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze 

rozporządzenia, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku  

i niepodlegające opodatkowaniu oraz skale podatkowe. 

W myśl art. 17 ust. 1 upsd, kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, 

określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1,  

a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających 

opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1 (skale podatkowe) podwyższa się w przypadku 

wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu 

odpowiadającym wzrostowi tych cen. 

Wzrost cen obliczany jest na podstawie skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych 

publikowanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po 

upływie każdego kwartału. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r.   

w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2022 r. 

(M.P. poz.708) wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale  

2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 103,1 (wzrost cen o 3,1%).  

Na podstawie ogłaszanych w okresie od pierwszego kwartału 2003 r. do drugiego kwartału 

2022 r. komunikatów Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych 

trwałego użytku Minister Finansów ustalił, że skumulowany indeks wskaźników wynosi 

108,27 - tym samym nastąpił wzrost cen o 8,27%.  

Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu w stopniu 

odpowiadającym wzrostowi cen: 

a) kwot pieniędzy lub kwot wartości innych rzeczy zwolnionych od podatku od spadków 

i darowizn, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5 upsd, 

b) kwot czystej wartości rzeczy i praw majątkowych niepodlegających opodatkowaniu, 

określonych w art. 9 ust. 1,  

c) przedziałów nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających 

opodatkowaniu, określonych w art. 15 ust. 1 (skal podatkowych). 

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,  

ze względu na brzmienie przepisu art. 15 ust. 3 upsd. Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu 

wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone  

w art. 4 ust. 1 pkt 5 upsd i w art. 9 ust. 1 upsd oraz skale podatkowe określone w ust. 1 art. 15 
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upsd obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.   

W związku z powyższym podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające 

opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie  

do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego  

po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Proponowany  termin wejścia w życie  

projektowanego rozporządzenia uzasadniony jest interesem państwa i nie narusza zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Przepisy rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców). 

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na rodzinę, obywateli oraz 

gospodarstwa domowe w związku ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych w podatku  

od spadków i darowizn wynikającym ze wzrostu kwot wartości rzeczy i praw majątkowych 

zwolnionych od podatku i niepodlegających opodatkowaniu. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie 

przedłożony do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych.  

Nie istnieje również konieczność przedstawiania projektowanego rozporządzenia 

właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348) projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

 

 


