Komentarz do poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk sejmowy nr 133)

Poselski projekt nowelizacji ustawy ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub
darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały
w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba
tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana
lub spadkobierca.
Przedstawiona w uzasadnieniu projektu ustawy argumentacja, że wysoce niesprawiedliwa społecznie jest
konieczność odprowadzenia podatku od spadków lub darowizn w pełnej wysokości przez dzieci, także
pełnoletnie, przebywające w systemie pieczy zastępczej w przypadku przepisania przez rodzica zastępczego
swojego dobytku w formie testamentu lub przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej
usamodzielnionemu czyli pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze za życia opiekuna, ponieważ podopieczni
uznawani są za osoby obce, należące do III grupy podatkowej, zasługuje na pełną aprobatę.
Nie ulega wątpliwości, jak wskazano to w uzasadnieniu projektu ustawy, że dzieci w zastępczej opiece
rodzinnej wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach
uważając swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i w relacji wzajemnej będąc uważanymi przez ich
opiekunow za własne już do końca życia. Sytuacja, w której dziecko adoptowane czy też pasierb nie podlegają
temu obowiązkowi podatkowemu jest natomiast wysoce niesprawiedliwa społecznie.
Zdecydowanie należy umożliwić rodzicom i opiekunom zastępczym w Rodzinnych Domach Dziecka
przekazania darowizny lub spadku na podstawie testamentu swoim podopiecznych bez narażania ich na
obciążenia podatkowe, których wysokość często przekracza możliwości finansowe podopiecznych.
Podatki od spadków i darowizn stanowią, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządy terytorialnego (Dz.U. 2018 r. poz. 1530), dochód
jednostek samorządu terytorialnego, więc wejście w życie projektowej ustawy może spowodować
ograniczenie wpływów do budżetów gmin, jednakże przewidywane pozytywne skutki społeczne powinny mieć
w tym przypadku znaczenie nadrzędne.

Ruch Polska 2050 rekomenduje przyjęcie projektu ustawy w zaproponowanym brzmieniu.

