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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê o pomoc osoba, która chcia³aby uzyskaæ poradê w ni¿ej

opisanej sprawie. Wczeœniej zainteresowana osoba zwróci³a siê o pomoc do ró¿nych urzêdów skarbo-
wych i ka¿dy z nich proponowa³ inne rozwi¹zanie. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z up-
rzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ na pytania zwi¹zane z przedstawian¹ spraw¹.

Zainteresowana osoba mia³a wspólny maj¹tek (gospodarstwo rolne) ze swoim mê¿em, to jest grunt or-
ny o powierzchni 1,9 ha i 0,4 ha, ka¿dy kawa³ek wpisany w innej ksiêdze wieczystej, a po œmierci mê¿a na
podstawie testamentu i decyzji s¹du odziedziczy³a ca³y spadek po mê¿u, czyli po³owê powy¿szego gospo-
darstwa rolnego. Zainteresowana osoba chce obecnie sprzedaæ czêœæ powy¿szego maj¹tku, to jest dzia³kê
pierwsz¹, licz¹c¹ 1,9 ha, swojej córce i wnukowi na wspó³w³asnoœæ (90% odkupi³aby córka, a 10% –
wnuk). Jest to gospodarstwo rolne powy¿ej 1 ha, a z wiadomoœci tej osoby wynika, ¿e je¿eli po sprzeda¿y
gospodarstwo nie zmieni swojego charakteru, to nie bêdzie ona musia³a p³aciæ podatku od wzbogacenia
(19%), z kolei jej córka i wnuk zwolnieni bêd¹ z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (2%).

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Wnuk zainteresowanej osoby planuje wybudowaæ dom na swojej czêœci dzia³ki (10%), na dzia³kê

zosta³y wydane warunki zabudowy i zainteresowana osoba przepisuje je na wnuka, wnuk zaœ zamierza
staraæ siê o pozwolenie na budowê. Czy po wybudowaniu domu i wydzieleniu geodezyjnie swojej dzia³ki
(10% – oko³o 2000 m2) oraz zniesieniu wspó³w³asnoœci wnuk bêdzie musia³ p³aciæ jakikolwiek podatek
od swojego obejmuj¹cego 10% gruntu lub te¿ p³aciæ podatek bêdzie musia³a osoba, przy której zostanie
90% gospodarstwa?

2. Czy jeœli zainteresowana osoba bêdzie chcia³a sprzedaæ w przysz³oœci – ale przed up³ywem piêciu
lat od czasu odziedziczenia po mê¿u czêœci gospodarstwa – drug¹ dzia³kê, tê o powierzchni 0,4 ha, to bê-
dzie musia³a odprowadziæ jakiœ podatek od sprzeda¿y tej dzia³ki? Jest to druga, mniejsza czêœæ gospo-
darstwa rolnego.

3. Czy zainteresowana osoba, dziedzicz¹c w spadku drug¹ po³owê maj¹tku po mê¿u i maj¹c obecnie
ca³e gospodarstwo rolne, w sytuacji sprzeda¿y czêœci osobom trzecim musi p³aciæ podatek dochodowy?
Je¿eli od czasu otrzymania spadku nie up³ynê³o piêæ lat, to czy jest z niego zwolniona? A czy przy konie-
cznoœci uiszczenia podatku, musi p³aciæ za ca³oœæ, czy tylko za 50% po mê¿u? Czy mo¿e dopiero gdy
sprzeda powy¿ej 50% ca³oœci maj¹tku, to zap³aci podatek od czêœci powy¿ej tych 50%? Jaka jest inter-
pretacja przepisów skarbowych w tym przypadku?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




