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Odpowiadaj¹c na pismo z dnia
25 sierpnia 2008r. w sprawie podjê-
cia prac legislacyjnych maj¹cych na
celu wydanie rozporz¹dzenia doty-
cz¹cego zaniechania poboru podatku
od spadków i darowizn, uprzejmie
informujê, co nastêpuje.

Stosownie do art. 1 w zw. z art. 9
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o po-
datku od spadków i darowizn (Dz.
U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z
pó�no zm.) podatkowi temu podlega
m.in. nabycie w drodze darowizny
przez osoby fizyczne w³asno�ci rze-
czy i praw maj¹tkowych, je¿eli ich
czysta warto�æ przekroczy 9.637 z³,
gdy nabywca jest zaliczany do I gru-
py podatkowej 7.637 z³, gdy nabyw-
ca jest zaliczany do II grupy podat-
kowej, 4.902 z³, gdy nabywca jest za-
liczany do III grupy podatkowej.
Wymienione kwoty wolne przys³u-
guj¹ odrêbnie w przypadku ka¿dej
umowy, przy czym dotycz¹ darowi-
zny dokonanej na rzecz jednego ob-
darowanego przez jednego darczyñ-
cê. Nie podlegaj¹ sumowaniu kwoty
uzyskane od kilku darczyñców. W
konsekwencji, w przypadku przeka-
zania darowizn na rzecz poszkodo-
wanych rodzin, przy obliczaniu kwot
wolnych nale¿y uwzglêdniæ zarów-
no liczbê darczyñców, jak i liczbê
obdarowanych cz³onków danej rodzi-
ny.

Obowi¹zek zap³aty podatku od
spadków i darowizn wyst¹pi wy-
³¹cznie, gdy spe³nione bêd¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
- warto�æ darowizny przekroczy
w okresie 5 lat wymienion¹ wy¿ej
kwotê woln¹ od podatku,
oraz
- pomoc bêdzie �wiadczona na
podstawie umowy darowizny, w ro-
zumieniu art. 888 kc., i bêdzie mia³a
postaæ rzeczy (w tym �rodków pie-
niê¿nych) lub praw maj¹tkowych.
Przyk³ad: jedna osoba obca przeka¿e
darowiznê na rzecz czteroosobowej
rodziny to kwota wolna od podatku
od spadków i darowizn 4 x 4.902 z³.

Je¿eli warto�æ darowizny prze-
kroczy kwotê woln¹, co spowoduje
powstanie zobowi¹zania podatko-
wego w podatku od spadków i daro-
wizn, podatnik mo¿e na podstawie
art. 67a Ordynacji podatkowej z³o-

¿yæ wniosek do naczelnika urzêdu
skarbowego  o umorzenie w ca³o�ci
lub w czê�ci zaleg³o�ci podatkowej i
odsetek za zw³okê. Przes³ank¹ udzie-
lenia ulgi jest wa¿ny interes podatni-
ka lub interes publiczny.

Wa¿ny interes podatnika, jak
podkre�la orzecznictwo (np. wyrok
Naczelnego S¹du Administracyjnego
z dnia 12 czerwca 2000 r. sygn. akt I
SA/Lu 375/99, wyrok Naczelnego
S¹du Administracyjnego z dnia 12
czerwca 2000 r.), powinien byæ uza-
sadniony przyczynami o wyj¹tko-
wym, nadzwyczajnym charakterze,
na które podatnik nie ma wp³ywu np.
klêsk¹ ¿ywio³ow¹.

W przypadku umorzenia podat-
ku od spadków i darowizn naczelnik
urzêdu skarbowego jest zobowi¹za-
ny uzyskaæ zgodê wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, gdy¿ wp³y-
wy z tego podatku stanowi¹ w ca³o-
�ci dochód gmin. Uwzglêdniaj¹c fakt,
i¿ w gestii Samorz¹du le¿y dba³o�æ o
interesy lokalnej spo³eczno�ci, w tym
niesienie pomocy w przypadku klêsk
¿ywio³owych za po�rednictwem
gminnych o�rodków pomocy spo-
³ecznej, nale¿y spodziewaæ siê przy-
chylnej postawy w³adz lokalnych.

Ze wzglêdu na relatywnie nie-
wielk¹, w skali kraju, liczbê osób po-
szkodowanych przez nawa³nice bar-
dziej sprawiedliwym i akceptowa-
nym spo³ecznie bêdzie udzielenie ulgi
indywidualnej w postaci umorzenia
podatku od spadków i darowizn z
tytu³u darowizny rzeczy przezna-
czonych na naprawê szkód wyrz¹-
dzonych przez nawa³nice ni¿ wpro-
wadzenie zaniechania poboru podat-
ków. Za takim stanowiskiem prze-
mawia tak¿e zró¿nicowany stopieñ
szkód.

Wprowadzenie zaniechania pobo-
ru podatku, stosownie do przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa, wy-
maga wydania rozporz¹dzenia z za-
chowaniem pe³nej �cie¿ki legislacyj-
nej. Na wyd³u¿enie, i tak co najmniej
dwumiesiêcznego procesu legislacyj-
nego, wp³ywa tak¿e konieczno�æ
uzyskania opinii Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.
Zaniechanie poboru podatku, rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Finansów, nie
prowadzi do automatycznego udzie-
lenia ulgi podatkowej, poniewa¿ musi

byæ poprzedzone ustaleniem wyso-
ko�ci zobowi¹zania podatkowego
podlegaj¹cego zaniechaniu. Podatnik
nadal bêdzie zobowi¹zany z³o¿yæ
zeznanie podatkowe o nabyciu rze-
czy lub praw maj¹tkowych (SD-3),
natomiast organ podatkowy bêdzie
zobowi¹zany przeprowadziæ postê-
powanie podatkowe zakoñczone de-
cyzj¹ wymiarow¹ podlegaj¹c¹ dorê-
czeniu, a nastêpnie zaniechaæ pobo-
ru podatku. Wydanie rozporz¹dze-
nia nie spowoduje uproszczenia i
skrócenia postêpowania podatkowe-
go w tym zakresie, a dodatkowo jego
zastosowanie, ze wzglêdu na wspo-
mnian¹ procedurê legislacyjn¹, mo¿-
liwe by³oby najwcze�niej pod koniec
bie¿¹cego roku. W efekcie rozporz¹-
dzenie Ministra Finansów nie spe³-
ni³oby oczekiwañ spo³ecznych, a je-
dynie wyd³u¿y³oby niepotrzebnie
procedurê udzielania ulg podatko-
wych, które jak pokazano powy¿ej,
mog¹ byæ ju¿ w obowi¹zuj¹cym sta-
nie prawnym osi¹gniête w sposób
efektywny.

Powy¿sze aspekty oraz stopieñ
szkód spowodowanych w poszcze-
gólnych �gospodarstwach domo-
wych, bardziej zasadnym czyni¹ sto-
sowanie indywidualnych ulg przez
organy podatkowe. Ponadto nale¿y
podkre�liæ, ¿e stosowanie ulg jest.
niezale¿ne od pomocy pañstwa prze-
kazywanej osobom poszkodowa-
nym celem odbudowy zniszczonych
budynków mieszkalnych.

Jednocze�nie pragnê poinformo-
waæ, ¿e zobowi¹za³em podleg³e or-
gany podatkowe do udzielania wy-
czerpuj¹cych wyja�nieñ w sprawie
istniej¹cych zwolnieñ ustawowych
od podatku od spadków i darowizn,
kwot wolnych od podatku i ulg w
sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, o
których mowa w rozdziale 7a usta-
wy Ordynacja podatkowa oraz
sprawne przeprowadzenie postêpo-
wañ podatkowych, w szczególno�ci
w sprawie udzielenia ulg w sp³acie
zobowi¹zañ podatkowych.

MINISTER FINANSÓW

Jan Vincent-Rostowski

Warszawa, dnia 11 wrze�nia  2008r.

O podatkach dla poszkodowanych

Poni¿ej publikujemy pismo Ministra Finansów w sprawie podatków dla ofiar tr¹by
powietrznej, skierowane do Marsza³ka Województwa Opolskiego i Wojewody Opol-
skiego, które dotar³o równie¿ do Starosty Strzeleckiego.
Czy dla wszystkich poszkodowanych bêdzie to na pewno interesuj¹ca lektura

Przekazanie pomocy nast¹pi³o
podczas sobotnich i niedzielnych
mszy �wiêtych na rêce miejscowych
szefów kó³ terenowych Deutscher
Freundschaftskreis, którzy przeka¿¹
kwoty mieszkañcom.

Ofiary tornada otrzyma³y pomoc
wyp³acon¹ w gotówce odpowiednio
do poniesionych szkód.
W sumie poszkodowani mieszkañcy
Balcarzowic otrzymali 34 000 z³, Sie-
roniowic wraz z przysió³kami Kopa-
nina i Kolonia Jaroszowska - 49 000

MN  POMAGA  OFIAROM
TR¥BY  POWIETRZNEJ

z³,  B³otnicy Strzeleckiej - 42 000 z³
oraz Zimnej Wódki - 25 000 z³.

Pomoc mniejszo�ci niemieckiej
trafi³a do wszystkich poszkodowa-
nych przez tr¹bê powietrzn¹ bez
wzglêdu na przynale¿no�ci do struk-
tur Towarzystwa i narodowo�æ.

Kwota pomocy pochodzi ze �rod-
ków w³asnych Towarzystwa oraz od
samych cz³onków, którzy na specjal-
ne konto wp³acili ponad 10 000 z³.

Joanna Mróz
-  rzecznik prasowy TSKN

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
informuje, i¿ na realizacjê zadañ z
zakresu rehabilitacji spo³ecznej w
Powiecie Strzeleckim na rok 2008
przyznano dodatkowe �rodki z
PFRON w kwocie 127 433,00 z³ na
potrzeby osób niepe³nosprawnych.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ pod nr tel. (077) 461 3381
(wew. 40) lub w pokoju nr 8 Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op., ul. Chrobrego 5.

PCPR
informuje

Organizowana po raz pi¹ty
przez Burmistrza Strzelec Opol-
skich wystawa odbêdzie siê 25 i 26
pa�dziernika w hali sportowej przy
ul.Kozielskiej 34.

Jak na razie zg³osi³o siê 40 firm
oraz instytucji ze Strzelec, wojewódz-
twa, a tak¿e z poza Opolszczyzny.
Atrakcje dla wystawców to przede
wszystkim nagrody i wyró¿nienia �
za najlepsz¹ ofertê targow¹ oraz za
najpiêkniejsz¹ ekspozycjê.

Dla zwiedzaj¹cych (wstêp wol-
ny), oprócz ciekawych ofert na sto-
iskach: losowania kilkunastu nagród
� telewizor LCD jako g³ówna oraz
m.in. aparat fotograficzny, odtwa-
rzacz dvd, bony na zakupy (jeszcze
negocjujemy ze sponsorami kilka
atrakcyjnych nagród) Ponadto: upo-
minki, degustacje, wystêpy i koncer-
ty, znakowanie rowerów przez Poli-
cjê, gie³da pracy, rabaty od wystaw-
ców.

W�ród wystawców przewa¿a
bran¿a budowlana i wyposa¿enia
wnêtrz, ale te¿ firmy us³ugowe, banki
i to co zwiedzaj¹cy lubi¹ najbardziej
� ciastkarnie i wyroby wêdliniarskie.
Na pewno ciekawe bêd¹ stoiska nowo
powstaj¹cych w Strzelcach firm. Na
jednym ze stoisk zaprezentowany
zostanie projekt galerii handlowej,
która powstaje na miejscu by³ego kina.
Na stoisku firmy Kronospan byæ
mo¿e zaprezentowane zostan¹ cieka-
we oferty pracy. Równie ciekawe w
tym wzglêdzie mo¿e byæ stoisko Po-
wiatowego

Zapraszamy ma³e i �rednie przed-
siêbiorstwa ró¿nych bran¿, do wziê-
cia udzia³u w V Strzeleckiej Wysta-
wie Gospodarczej. Zawsze jeszcze
znajdzie siê miejsce dla chêtnych.

Informacje o Strzeleckiej Wysta-
wie Gospodarczej udzielaj¹ pracow-
nicy referatu Inicjatyw Gospodar-
czych i Promocji, tel. 077 4049357-8.

Przyjd� na wystawê

Starosta partnerskiego powiatu
Soest - Eva Irrgang wraz z Miêdzy-
narodowym Klubem Garnizonowym
z Soest (IGCS) zaprosi³a delegacjê z
Powiatu Strzeleckiego na obchody
�wiêta Zjednoczenia Niemiec. Uro-
czysto�ci odby³y siê 3 pa�dziernika
2008 roku w starostwie w Soest. Przy-
by³o 150 go�ci, w tym mieszkañcy
oraz decydenci z ca³ego Powiatu So-
est. Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na zosta³ poproszony o wyg³oszenie
uroczystej mowy. Tematem by³ ob-
raz zjednoczonych Niemiec w oczach
Polaków. Starosta Swaczyna wspo-
mnia³ o obawach Polaków krótko po
zjednoczeniu, o zmianie nastawienia
wobec Niemiec, ale i o dzisiejszej
�wiadomo�ci Polaków, ¿e dziêki nie-
mieckiemu wsparciu znajdujemy siê
w strukturach unijnych. Podczas uro-
czysto�ci zosta³a zainaugurowana
wystawa pn. �Obrazy Niemiec. Zjed-
noczone Niemcy w zagranicznej ka-
rykaturze�, przygotowana przez
Fundacjê Dom Historii Republiki Fe-
deralnej Niemiec z Bonn. Zawiera
zbiór karykatur zjednoczonych Nie-

�wiêto zjednoczenia
Niemiec w powiecie Soest

miec, które ukaza³y siê w miêdzyna-
rodowej prasie po 1989 roku. Ta nie-
zwykle barwna dokumentacja reakcji
zagranicy na historyczny punkt
zwrotny w dziejach ca³ej Europy po
raz pierwszy zosta³a zaprezentowa-
na w 1994 roku w Bonn, obecnie do
obejrzenia jest w starostwie w Soest,
a odwiedzi³a równie¿ Opole.

Joanna Koszela

Starosta Swaczyna ze starost¹  Soest
Ev¹ Irrgang

ZAPRASZA

NA BEZP£ATNE SZKOLENIE
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

13 listopada 2008
w godzinach 16.00 �19.00

w SALI NARAD Strzeleckiego Starostwa Powiatowego ul. Jordanowska 2

Zakres tematyczny szkolenia:
� jakim podmiotem jeste�my � identyfikacja rodzaju Firmy,
� z czego moSemy skorzystaæ � linia demarkacyjna: RPO WO, a PROW,
� jak siê przygotowaæ do inwestycji � krok po kroku do z³oSenia projektu,
� jak unikn¹æ b³êdów � najczê�ciej pope³niane uchybienia,
� jak siê broniæ � odwo³ania od krzywdz¹cych decyzji.

Z G £ O S Z E N I A :
tel. 077 4401 713

e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

Przedsiêbiorco!
Niew¹tpliwie my�lisz o przyst¹pieniu do pracy

nad dokumentacj¹ projektow¹
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przyjd� na szkolenie!

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej
i Gospodarczej w Strzelcach Opolskich
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