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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW 

Warszawa, 29 sierpnia 2022 roku

Sprawa: Projekt rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie ustalenia kwot 
wartości rzeczy i praw majątkowych 
zwolnionych od podatku 
od spadków i darowizn 
i niepodlegających opodatkowaniu 
tym podatkiem oraz skal 
podatkowych …

Znak sprawy: DSP12.8400.5.2022

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

stosownie do § 36 ust. 1 w związku z § 140 i 142 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348) uprzejmie 
informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od 
podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal 
podatkowych, według których oblicza się ten podatek wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków 
Regulacji (pozycja w wykazie prac Ministra Finansów: 601).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu 
rozporządzenia w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma, w tym drogą elektroniczną 
na adres: sekretariat.dsp@mf.gov.pl. Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie pozwolę 
sobie uznać za ich brak lub rezygnację z przedstawienia (§ 40 ust. 4 ww. uchwały).

Wyznaczenie skróconego terminu do zgłaszania uwag podyktowane jest priorytetowym 
charakterem projektu, gdyż wskazane jest, aby projektowane rozwiązania weszły jak 
najszybciej w życie.
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Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu
$Departament/Biuro

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Krajowa Rada Notarialna - biuro@krn.org.pl
2. Krajowa Izba Doradców Podatkowych - biuro@kidp.pl
3. Konfederacja Lewiatan - recepcja@lewiatan.org
4. Krajowa Izba Gospodarcza - kig@kig.pl
5. Związek Pracodawców Business Centre Club - biuro@bcc.org.pl
6. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - biuro@zpp.net.pl
7. Federacja Przedsiębiorców Polskich - biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl
8. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw - biuro@fund.org.pl
9. Związek Miast Polskich - biuro@zmp.poznan.pl
10. Unia Metropolii Polskich - biuro@metropolie.pl
11. Unia Miasteczek Polskich – biuro.ump@podkowalesna.pl
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