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W nawiązaniu do pisma z dnia 9 maja br. (Ps-1 17lo8) przesyłam opinię

Krajowej lzby Gospodarczej do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy

o podatku od spadkow i darowizn (pzedstawicie| wnioskodawcÓw: poseł Mirosław

Sekuła).

Z-ca Sekreta rza General nego

Mieczysław Bąk
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Opinia

Krajowej lzby Gos poda rczei

do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadkÓw

i darowizn (zniesienie obowiązku nabycia majątku)

Krajowa lzba Gospod arcza popiera projekt nowelizacji ustawy o podatku

od spadkow i darowizn, autorstwa Komisji ,,Przyjazne Paflstwo'', zakładający zniesienie

obowiązku zgłoszenia nabycia majątku jako bezwzg|ędnego warunku korzystania ze

zwolnienia z podatku.

W aktualnym stanie prawnym pzepisy uzależniają kozystanie ze zwo|nienia od

podatku od spadkow i darowizn od m.in. ztoienia stosownego zgłoszenia do właściwego

urzędu skarbowego W ciągu 30 dni od otzymania majątku, Często dochodzi do sytuacji,

W szczegolności w przypadku nabycia majątku w drodze spadkobrania, Że z powodu

braku znajomości tego warunku wie|u uprawnionych podatnikow traci prawo do tego

zwolnienia wyłącznie z pęyczyn forma|nych'

Za słuszne, z uwagi na mogące występować nadużycia podatkowe, na|eŻy uznać

zachowanie warunku dokonania stosownego zgłoszenia W przypadku nabycia majątku na

podstawie darowizny. W przypadku nabycia spadku zagwarantowany jest zawsze udział

sądu, ktory jako czynnik oficjalny wystarczająco dokumentuje nabycie majątku.

Krajowa |zba Gospod arcza wyraia nadzieję , Że zaproponowana przez Komisję

,,Przyjazne Panstwo'' nowe|izacja uzyska poracie Rządu RP, a szczegÓ|nie Ministerstwa

Finansow. Przedsiębiorcy nie widzą żadnego uzasadnienia d|a przepisu, ktorego skutkiem

może byÓ obowiązek zapłacenia bardzo wysokiego podatku W przypadku otrzymania

spadku tylko z powodu przekroczenia 30 - dniowego terminu do poinformowania o tym

fakcie urzędu skarbowego. Jest to typowy przykład bub|a prawnego W systemie prawa

polskiego.

Warszawa, 19 czenruca 2008 r.
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