
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 października 2018 r. 

Poz. 1871 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  
w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od 

spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. poz. 1574), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządze-

niem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru 

podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. poz. 1725). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru 

podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. poz. 1725), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

Minister Finansów: T. Czerwińska 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. 

poz. 92). 



  

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1871 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 18 września 2018 r. (poz. 1871) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników: 

1)
3)

 poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmos-

ferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budow-

lanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345), 

2) będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu, o którym mowa 

w pkt 1 

– z tytułu nabycia przez nich w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o war-

tości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 644 i 1629). 

§ 2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw ma-

jątkowych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
4)

. 

                                                           
1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 

1540, 1544, 1629 i 1693. 
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. poz. 1725), które weszło 

w życie z dniem 10 września 2017 r. 
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 sierpnia 2017 r. 




