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W odpowiedzi na zadane przez
Pani¹ pytania, uprzejmie informujê ¿e
Minister Finansów Jacek Rostowski
wypowiedzia³ siê w interesuj¹cej
Pani¹ kwestii:
- Pomoc ze �rodków publicznych
(ze �rodków bud¿etu pañstwa lub jed-
nostek samorz¹du terytorialnego,
otrzymana przez osoby fizyczne w
zwi¹zku z zaistnia³ym zdarzeniem lo-
sowym), wed³ug proponowanego
przez nas projektu ustawy (projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie innych ustaw jest dostêpny
pod adresem http://www.mf.gov.pl/
_ f i l e s_ /b ip /b ip_pro jek ty_ak-
tow_prawnych/pb/nowelapit-14-08-
nakerm.pdf), bêdzie wykluczona z
opodatkowania.

Je�li chodzi o pomoc od niespo-
krewnionych osób prywatnych, ba-
damy tê sprawê z uwag¹. Istotne,
¿eby takie sytuacje nie by³y wyko-
rzystywane do obej�cia istniej¹cego
prawa. Badamy, na ile jeste�my w sta-
nie zapewniæ zwolnienie z opodatko-
wania autentycznej pomocy, wynika-
j¹cej z sytuacji losowych, a z drugiej
strony, nie otwieraæ furtki do obej�cia
obowi¹zuj¹cej ustawy o podatku od
spadków i darowizn. Analizy w tym
zakresie trwaj¹.

Je�li za� chodzi o obowi¹zuj¹cy
obecnie stan prawny, podatkowi od
spadków i darowizn podlegaj¹ jedy-
nie te nieodp³atne przysporzenia na
rzecz osób fizycznych, które wymie-
nione s¹ w art. 1 ustawy z dnia 28
lipca 1983 r. o podatku od spadków i
darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142,
poz. 1514 z pó�n. zm.). Podatkiem
zatem objête s¹ umowy darowizny w
rozumieniu art. 888 k.c., zgodnie z
którym przez umowê darowizny dar-
czyñca zobowi¹zuje siê do bezp³at-
nego �wiadczenia na rzecz obdarowa-
nego kosztem swego maj¹tku. Nie
ka¿de jednak bezp³atne przysporze-
nie, w tym pomoc �wiadczona przez
organizacje pozarz¹dowe na rzecz
osoby fizycznej, musi byæ traktowa-
ne jako darowizna, bowiem mo¿e ono

wynikaæ z innego tytu³u prawnego
(889 k.c.), za� strony zawieraj¹ce
umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek praw-
ny wed³ug swego uznania, byleby
jego tre�æ lub cel nie sprzeciwia³y siê
w³a�ciwo�ci (naturze) stosunku, usta-
wie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecz-
nego (art. 3531 k.c.).

Decyduj¹ce znaczenie w kwestii
opodatkowania danego przysporze-
nia, ma kwalifikacja formy prawnej
�wiadczonej pomocy, a zatem tre�æ
konkretnej umowy wi¹¿¹cej strony.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e strony
mog¹ dokonaæ wyboru rodzaju czyn-
no�ci prowadz¹cej do udzielenia po-
mocy, przy wykorzystaniu nie tyl-
ko ogólnej zasady swobody zawiera-
nia umów, postanowieñ statutu tych
organizacji, ale tak¿e z uwzglêdnie-
niem skutków podatkowych tych
czynno�ci, wybieraj¹c najkorzyst-
niejsze w tym zakresie rozwi¹zanie.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie nale-
¿y stwierdziæ, ¿e obowi¹zek zap³aty
podatku od spadków
i darowizn wyst¹pi tylko w przy-
padku, je¿eli spe³nione bêd¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1)        pomoc bêdzie �wiadczona na

podstawie umowy darowizny, w
rozumieniu art. 888 k.c. i bêdzie
mia³a postaæ rzeczow¹ (w tym
�rodków pieniê¿nych) lub prawa
maj¹tkowego oraz

2)        warto�æ darowizny przekro-
czy w okresie 5 lat kwotê woln¹
od podatku, tj. dla nabywcy zali-
czonego do III grupy podatko-
wej - kwotê 4902 z³ od jednego
darczyñcy, (nie podlegaj¹ kumu-
lacji darowizny otrzymane od
ró¿nych darczyñców).
Jednocze�nie, je¿eli warto�æ

otrzymanej darowizny przekroczy
kwotê woln¹ od podatku, a zatem
spowoduje powstanie zobowi¹zania
podatkowego, to w przypadkach
uzasadnionych wa¿nym interesem
podatnika lub interesem publicznym,
podatnik mo¿e zwróciæ siê do naczel-
nika urzêdu skarbowego z wnioskiem
o udzielenie ulg podatkowych, na

podstawie przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60, z pó�n. zm.), w tym m.in. o od-
roczenie terminu p³atno�ci podatku
lub roz³o¿enie podatku na raty albo
umorzenie w ca³o�ci lub w czê�ci za-
leg³o�ci podatkowych wraz z odset-
kami za zw³okê. Wa¿ne jest to, ¿e
wp³ywy z podatku od darowizn s¹
dochodami samorz¹dów. Zatem w
praktyce o tym, czy taka pomoc
zostanie udzielona wspó³decydu-
je wójt, burmistrz, prezydent mia-
sta, opiniuj¹c wnioski podatników.
           

W zakresie pytania drugiego
uprzejmie informujê, ¿e zasady funk-
cjonowania podatku od towarów i
us³ug, w tym w zakresie ulg i zwol-
nieñ, podlegaj¹ w krajach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej �cis³ej har-
monizacji wed³ug zasad ujêtych w
dyrektywach Rady Unii Europej-
skiej, a w szczególno�ci w obecnie
obowi¹zuj¹cej Dyrektywie Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006r. w sprawie wspólnego syste-
mu podatku od warto�ci dodanej /
Dz.Urz. UE L Nr 347, ze zm./. Obo-
wi¹zuj¹ce unormowania  powy¿szej
Dyrektywy zosta³y zaimplemento-
wane  w prawie krajowym i znajduj¹
swoje odzwierciedlenie w poszcze-
gólnych przepisach ww. ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug . 

Z regulacji zawartych w art. 5,
art. 7 ust. 2 pkt 2 oraz art. 8 ust. 2 
ww. ustawy wynika, ¿e co do zasa-
dy nieodp³atna dostawa towarów i
nieodp³atne �wiadczenie us³ug w
�wietle przepisów tej ustawy nie
podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem
od towarów i us³ug -  z wyj¹tkiem
sytuacji kiedy podatnikowi przys³u-
giwa³o prawo do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego o kwotê podatku
naliczonego od tych czynno�ci, w
ca³o�ci lub w czê�ci.

Magdalena Kobos
Rzecznik prasowy

Ministerstwo Finansów

O opodatkowaniu pomocy dla poszkodowanych
Ministerstwo Finansów odpowiada
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gdyby nie fakt, ¿e jedynym kryte-
rium uzyskania tej pomocy by³a ilo�æ
³ó¿ek. Otó¿ rz¹d przewidzia³, i¿ po-
moc � w wysoko�ci ok. 720 tysiêcy
z³otych na placówkê - trafi tylko do
tych szpitali, które maj¹ powy¿ej 400
³ó¿ek.
- Takie kryterium jest zupe³nie
nonsensowne � mówi starosta Józef
Swaczyna. - St¹d protest nie tylko
starostów, ale i dyrektorów szpitali,
tak¿e tych, dla których pomoc jest
przewidziana. Na Opolszczy�nie
wskazano 7 takich szpitali, ale nie
wszystkie z nich spe³niaj¹ kryterium
³ó¿kowe, np. szpital w Kup ma 308
³ó¿ek, w Brzegu - 334, praktycznie
tylko trzy placówki: WCM, ZOZ w
Nysie i szpital w Branicach przewy¿-
szaj¹ ustalony próg. Jak w ogóle mo¿-
na kierowaæ siê kryterium ilo�ci ³ó¿ek,
kiedy wiele placówek szpitalnych
przeprowadzi³o restrukturyzacjê, a
kierowa³o siê wzglêdami finansowy-
mi: optymalizacj¹ ilo�ci ³ó¿ek i pod-
niesieniem stopnia ich wykorzysta-
nia? To, co zrobi³ rz¹d nie tylko za-
przecza ideom restrukturyzacji sek-
tora ochrony zdrowia, ale wrêcz znie-
chêca do podejmowania przekszta³-
ceñ. Dlatego te¿ protestujemy prze-
ciw rozdawnictwu pieniêdzy pu-
blicznych: bo bez wskazania kryte-
riów i celów, które nale¿y osi¹gn¹æ,
udzielenie wsparcia finansowego jest
zwyk³ym marnotrawstwem. Chcemy

Starostowie Opolszczyzny
protestuj¹

tak¿e zmiany tej uchwa³y Rady Mi-
nistrów.
- Inny dyskutowany na tym sa-
mym spotkaniu temat to planowane
zmiany  w systemie ochrony zdro-
wia. Z rz¹dowych planów wynika,
¿e ju¿ za dwa lata NFZ zostanie po-
dzielony na siedem funduszy. Ich
g³ówne siedziby bêd¹ znajdowaæ siê
w najwiêkszych miastach - Warsza-
wie, Wroc³awiu, Poznaniu, £odzi,
Krakowie, Katowicach i Gdañsku.
Obecne oddzia³y NFZ wejd¹ w ca³o-
�ci do nowych funduszy, które
przejm¹ wszystkie umowy i kontrak-
ty ze �wiadczeniodawcami. Oznacza
to likwidacjê opolskiego oddzia³u
Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Opolszczyzna ma zostaæ przy-
pisana do województwa �l¹skiego �
mówi starosta Swaczyna. � To jaki�
absurd! Jak mo¿na my�leæ o likwida-
cji najlepszego w Polsce oddzia³u
NFZ? Przecie¿ to z niego powinni
braæ przyk³ad w innych wojewódz-
twach! Gdy Opolanie zostan¹ przy-
pisani do województwa �l¹skiego �
kto bêdzie siê stara³ o nasze szpitale,
czy bêd¹ traktowane tak jak �l¹skie
kliniki? Chcemy te¿ zadaæ pytanie:
dlaczego obok tych 7 du¿ych organi-
zacji ochrony zdrowia nie mo¿e ist-
nieæ nasza ma³a opolska? Przecie¿ w
Europie s¹ malutkie pañstwa i w do-
datku � bardzo bogate.

mg
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Cztery tygodnie po huraganie w
siedzibie starostwa zorganizowane
zosta³o spotkanie z udzia³em woje-
wody opolskiego, burmistrzów, so³-
tysów, kierownictwa OPS oraz po-
wiatu na temat pomocy dla poszko-
dowanych. Nieco wcze�niej wojewo-
da spotka³ siê z ofiarami wichury w
Balcarzowicach i B³otnicy Strzelec-
kiej.
- Nie by³o ¿adnych uwag do admi-
nistracji, jedyny wysuwany w cza-
sie dyskusji problem � to potrzeba
uruchomienia kolejnej puli pieniêdzy
rz¹dowych. Okaza³o siê jednak, ¿e
wiêksze transze wyp³at rusz¹ dopie-
ro wtedy, gdy swoje prace zakoñcz¹
rzeczoznawcy szacuj¹cy straty, a to
powinno nast¹piæ do 25 wrze�nia �
mówi starosta Józef Swaczyna. I
dodaje: - wszyscy poszkodowani
dostan¹ odszkodowanie za poniesio-
ne straty � w 100% warto�ci domu
na dzieñ przed tornadem. Nieistot-
ne, czy dom by³ ubezpieczony, czy
nie � wszyscy dostan¹ pieni¹dze z
puli rz¹dowej.

Na tym samym spotkaniu mó-
wiono równie¿ o p³yn¹cej pomocy

dla poszkodowanych. Na podsumo-
wania jeszcze przyjdzie czas, ale te-
raz koniecznie trzeba wspomnieæ
choæby o nieocenionej pomocy Cari-
tas diecezji opolskiej, która natych-
miast po tornadzie ruszy³a z pomoc¹
rzeczow¹ i finansow¹, a do dzi� prze-
kaza³a: 150 tysiêcy z³otych w gotów-
ce, materia³y budowlane na 8 budyn-
ków w stanie surowym, bez wiê�by.
Firma Jopek z kolei nie tylko prze-
kaza³a swoj¹ ceramikê nieodp³atnie,
ale te¿ uruchomi³a inne formy wspar-
cia poszkodowanych � sprzedaje
wyroby z 40-procentowym upu-
stem. Góra¿d¿e natomiast przekaza-
³y na pomoc dla poszkodowanych
220 ton cementu, 500 ton piasku i
300 ton ¿wiru.

To tylko przyk³ady wsparcia ze
strony instytucji i przedsiêbiorstw,
pieni¹dze p³yn¹ te¿ z samorz¹dów z
ca³ej Polski � mówi starosta Swaczy-
na. � Wsparciem i pomoc¹ finansow¹
s³u¿¹ te¿ osoby fizyczne, ma³e i du¿e
firmy. Wszystkim serdecznie dziêku-
jemy, taki odruch serca i solidarno�ci
z tymi, którzy stracili tak wiele jest
bezcenny.

O pomocy
dla poszkodowanych

W pierwszej po³owie sierpnia br.
informowali�my, ¿e �Orlik wyl¹duje
w Strzelcach, a dok³adnie na terenie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1�.
Kompleks boisk (czê�æ obiektów ma
byc ogólnodostêpna) powstanie w
ramach realizacji rz¹dowego progra-
mu �Moje Boisko � ORLIK 2012�.
Dziêki temu zapewnione jest  wspó³-
finansowanie inwestycji z bud¿etu
pañstwa i województwa w ³¹cznej
wysoko�ci 666.000 z³otych. Pozo-
sta³¹ kwotê do³o¿y bud¿et powiatu.
Zgodnie z za³o¿eniami programu bo-
iska musz¹ zostaæ oddane do u¿ytku
jeszcze w tym roku.

Pora dzi�, po miesi¹cu, zapytaæ
jak wygl¹daj¹ przygotowania do bez-
piecznego l¹dowania.

Pierwszy przetarg � og³oszony
przez Powiat Strzelecki jeszcze w
sierpniu � zosta³ uniewa¿niony: zg³o-
si³a siê tylko jedna firma, która za-
oferowa³a wykonanie inwestycji,

Orlik
� drugi start

ale... za kwotê przewy¿szaj¹c¹ mo¿-
liwo�ci finansowe zamawiaj¹cego.

Trzeciego wrze�nia zosta³ wiêc
og³oszony przetarg nastêpny. Przy
tym zmieniony zosta³ nieco zakres
prac w stosunku do pierwotnych za-
³o¿eñ. Okaza³o siê bowiem, ¿e pro-
jekt okaza³ siê bardziej skompliko-
wany ni¿ siê spodziewano: teren jest
�trudny� - pod wierzchni¹ warstw¹
kryje siê gruzowisko, kanalizacja
musi zostaæ prze³o¿ona (teraz prze-
chodzi przez �rodek boiska) i popro-
wadzone musz¹ równie¿ zostaæ do-
datkowe przy³¹cza od strony warsz-
tatów (po kilkadziesi¹t metrów), co
oznacza dodatkowe koszty. To sta³o
siê przyczyn¹ zwiêkszenia bud¿etu
ca³ego projektu o ok. 100 tysiêcy z³o-
tych.

W postêpowaniu przetargowym
termin zg³oszeñ oferentów wyzna-
czono do 24 wrze�nia.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Strzelcach Opolskich informuje, ¿e
w okresie miêdzy 29.09-
04.10.2008r. planowane jest prze-
prowadzenie szczepienia lisów
wolno ¿yj¹cych na terenie woje-
wództwa opolskiego.
Szczepionka zrzucana bêdzie przy
u¿yciu samolotów.

Szczepienia
lisów

Wyrazy ogromnej wdziêczno�ci
Panu Staro�cie Józefowi Swaczy-
nie za pokonywanie trudno�ci
podczas leczenia mojego drogie-
go mê¿a oraz serdeczne podziê-
kowania wszystkim przyjacio-
³om, kole¿ankom i kolegom za
okazan¹ pomoc, wsparcie w trud-
nych chwilach, a tak¿e za kondo-
lencje oraz udzia³ w pogrzebie

�p. Andrzeja Marut

sk³ada ¿ona z rodzin¹


