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Zmiany prawa podatkowego (wybrane zagadnienia)

I. Wprowadzenie
W ramach realizacji rz¹dowego programu rozwoju gospodarczego Polski1

z dniem 1 stycznia 2003 r.2 dokonano obszernej nowelizacji przepisów prawa
podatkowego. W my�l za³o¿eñ programu, ma on wyeliminowaæ dotychcza-
sowe utrudnienia i upro�ciæ tok postêpowania podatkowego. Zmniejszenie
1 Na konferencji zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 lipca

2002 r. na temat �Pañstwo przyjazne przedsiêbiorczo�ci� przedstawiono informacje o reali-
zacji Strategii Gospodarczej Rz¹du na dzieñ 25 czerwca 2002 r. Wskazano w niej na ustawy
ju¿ uchwalone, jak równie¿ na projekty ustaw dotycz¹ce prawa podatkowego oraz innych
zwi¹zanych z reform¹ finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów L. Miller w swoim
wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na konieczno�æ zniesienia barier biurokratycznych i zwalczanie
korupcji. Negatywnie oceni³ nadmierne sformalizowanie procesu przygotowawczego do
podjêcia dzia³alno�ci gospodarczej przez ¿¹danie dodatkowych dokumentów i za�wiadczeñ
nie maj¹cych uzasadnienia prawnego. Dostrzeg³ potrzebê uaktywnienia i przyspieszenia
prac legislacyjnych, a tak¿e wprowadzenia w ¿ycie przepisów porz¹dkuj¹cych dotychcza-
sowy stan prawny. Konieczne jest tak¿e zsynchronizowanie unormowañ w poszczególnych
regulacjach prawnych. Na konferencji tej w komisjach problemowych, a w tym w zespole C,
omawiano dzia³anie s¹dów i arbitra¿u gospodarczego, za� w zespole A administracyjne
przeszkody procesu inwestowania. Krytycznie oceniono sformalizowane przepisy kodeksu
spó³ek handlowych o rejestracji i wskazano na u³omno�æ niektórych instytucji w tym prawie.
Przedmiotem oceny by³o równie¿ budownictwo mieszkaniowe i obrót prawny lokalami.
2 Nie wszystkie nowele wchodz¹ w ¿ycie w ca³o�ci z dniem 1 stycznia 2003 r. Na

przyk³ad ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o zmianie ustawy � Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w ¿ycie z t¹ dat¹, z wyj¹tkiem przepisów
wymienionych w art. 28, które bêd¹ obowi¹zywaæ od dnia 1 stycznia 2004 r., a okre�lone
w art. 29 z chwil¹ uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
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3 Dz.U. Nr 169, poz. 1387.
4 Dz.U. Nr 121, poz. 1031.
5 Dz.U. Nr 200, poz. 1681.
6 Dz.U. Nr 135, poz. 1143.
7 Dz.U. Nr 141, poz. 1182.
8 Dz.U. Nr 169, poz. 1384.
9 Dz.U. Nr 200, poz. 1680.

wysoko�ci lub zniesienie niektórych danin publicznych ma przyczyniæ siê
tak¿e do rozwoju przedsiêbiorczo�ci, szczególnie dla osób podejmuj¹cych
po raz pierwszy dzia³alno�æ gospodarcz¹. Doprecyzowano niektóre insty-
tucje ordynacji podatkowej oraz wprowadzono nowe rozwi¹zania prawne
maj¹ce s³u¿yæ skutecznej kontroli wymiaru i �ci¹galno�ci zobowi¹zañ po-
datkowych. Zmodyfikowano przepisy odnosz¹ce siê do obrotu prawnego,
z którymi spotyka siê notariusz przy wykonywaniu czynno�ci zawodowych,
a w szczególno�ci przy spe³nianiu obowi¹zku p³atnika danin publicznych.
W zwi¹zku z tym, przedmiotem rozwa¿añ bêd¹ nowelizacje nastêpuj¹cych
aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o zmianie ustawy � Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw3,

2) ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od
czynno�ci cywilnoprawnej4,

3) ustawy z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku
od spadków i darowizn5,

4) ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o op³acie skarbowej6,
5) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku docho-

dowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw7 oraz
6) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne8,

7) ustawy z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku
rolnym9.

II. Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o zmianie ustawy � Ordynacja

podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest czwart¹ w tym roku
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10 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
w latach 1999-2002 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z pó�n. zm.) przewiduje w art. 16 i 16 a, ¿e
op³ata i podatki pobierane przez p³atnika, to:

a) op³ata skarbowa, wp³acana jest przez niego na rachunek bud¿etu gminy, na której ma
siedzibê,

b) podatek od spadków i darowizn wp³acany na rachunek bud¿etu gminy, na której
po³o¿ony jest przedmiot czynno�ci,

c) podatek od czynno�ci cywilnoprawnych wp³acone na rachunek urzêdu skarbowego
wed³ug siedziby p³atnika.
11 W licznych publikacjach podnosi siê konieczno�æ generalnej zmiany systemu podat-

kowego. Wnioskuje siê potrzebê opracowania nowego kszta³tu regulacji podatkowej, ponie-
wa¿ dotychczasowy jest wysoce skomplikowany. I tak np. I. L e w a n d o w s k a, Najpierw
musi byæ koncepcja, Rzeczpospolita z dnia 7-8 grudnia 2002 r. nr 285; A. K o l e � n i k,
I. L e w a n d o w s k a, K. M i l e w s k a, H. B i e ñ c z a k, Puchnie, zmienia siê i gmatwa,
Rzeczpospolita z dnia 5 grudnia nr 283; A. G r a b o w s k a, Urzêdnik siê myli, podatnik
p³aci, Rzeczpospolita z dnia 12 grudnia 2002 r. nr 289 oraz J. K o w a l s k i, Od wyja�nieñ
nie ma odwo³añ, Rzeczpospolita z dnia 14-15 grudnia 2002 r. nr 291.

nowelizacj¹, a osiemnast¹ od chwili uchwalenia ustawy. Jest ona niezwykle
obszerna i obejmuje 201 pozycji. Nadaje nowe brzmienie dzia³owi VI
po�wiêconemu kontroli podatkowej. Dodaje dzia³ VIIIa okre�laj¹cy zasady
wydawania za�wiadczeñ o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzaj¹ce
stan zaleg³o�ci dla osób ubiegaj¹cych siê o nie. Dostosowuje przepisy do
standardów Unii Europejskiej. Zmienia tak¿e 15 ustaw oko³opodatkowych
i innych10. Obejmuje wiêc niespotykany w technice legislacyjnej przypadek
wprowadzenia zasadniczej reformy prawa podatkowego w wyniku zmian
dotychczasowej ustawy. Zwykle w takich sytuacjach uchwala siê now¹
ustawê, stwarzaj¹c¹ lepsze warunki do wykonania tak daleko id¹cej zmiany
modelowej. Ta bezprecedensowa nowelizacja prawa powoduje negatywne
skutki i trudno�ci interpretacyjne. Nie sprzyja przejrzysto�ci niektórych roz-
wi¹zañ i nowo wprowadzonych instytucji11.

W tych warunkach w niniejszym opracowaniu uwzglêdniono te nowe
rozstrzygniêcia, które bezpo�rednio dotycz¹ notariusza i praktyki notarial-
nej. Przyjmuj¹c te kryteria nale¿y uznaæ za dominuj¹ce nastêpuj¹ce zagad-
nienia, a mianowicie:

1. Klauzula obej�cia prawa
Dotychczasowej praktyce oceny czynno�ci cywilnoprawnych przez

organy podatkowe nadano nowe uregulowanie w art. 24a i 24b noweli ustawy.
Istotne novum polega na tym, ¿e sprecyzowano zasady postêpowania,
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12 W uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 17 lipca 1998 r. III S.A. 683/97 stwierdzono, ¿e
organ podatkowy jest w³adny do zbadania i oceny zgodnego rzeczywistego zamiaru i celu
umowy. Natomiast w uzasadnieniu uchwa³y 7 sêdziów NSA z dnia 4 marca 2001 r. FPS 14/
00 przyjêto, ¿e w fazie badania organy podatkowe mog¹ braæ pod uwagê wszelkie kryteria,
a w szczególno�ci zamiar stron i cel umowy (art. 65 § 2 k.c.). Teza wyroku SN z dnia 13
czerwca 2002 r. III RN 108/01 stwierdza, ¿e niewa¿no�æ czynno�ci cywilnoprawnej podle-
gaj¹cej op³acie skarbowej jest uwzglêdniana z urzêdu przez organy podatkowe w³a�ciwe dla
jej wymierzenia.
13 Bli¿ej Z. R a d w a ñ s k i, System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne � czê�æ

ogólna, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2002, s. 391 i nast. oraz powo³ana tam

okre�lono kompetencje organów podatkowych i organów kontroli skarbo-
wej do weryfikacji tre�ci o�wiadczeñ woli w zakresie skutków podatko-
wych z ukrytej czynno�ci prawnej. Z dniem 1 stycznia 2003 r. organy
podatkowe i organy kontroli skarbowej w majestacie ustawy dokonywaæ
bêd¹ ustalenia tre�ci czynno�ci prawnej, uwzglêdniaj¹c zgodny zamiar stron
i cel czynno�ci, a nie tylko dos³owne brzmienie o�wiadczeñ woli z³o¿onych
przez strony czynno�ci � art. 24 lit.a § 1.

Procedura ta obowi¹zuje tak¿e w stosunku do czynno�ci sporz¹dzonych
przed dniem 1 stycznia 2003 r., czyli dzia³a wstecz, wbrew paremii lex
retro non agit. Uwa¿a siê bowiem, ¿e taki tryb postêpowania obowi¹zywa³
tak¿e przed now¹ regulacj¹, a nowela nadaje jej jedynie ustawow¹ defini-
cjê. Dlatego te¿ nie jest przedmiotem regulacji w przepisach intertempo-
ralnych. Argumentacja ta ma potwierdzenie w obecnej praktyce postêpo-
wania podatkowego i w orzecznictwie12.

W polskim prawie cywilnym wa¿no�æ ukrytych o�wiadczeñ woli nale¿y
oceniæ, maj¹c na uwadze dyspozycjê art. 58 k.c. Przewiduje ona, ¿e czyn-
no�æ sprzeczna z ustaw¹, zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub maj¹ca na
celu obej�cie ustawy jest niewa¿na. Zasada ta jest z³agodzona stwierdze-
niem, ¿e nie nastêpuje to wówczas, gdy przepis przewiduje inny skutek, a
przede wszystkim ten, ¿e w miejsce niewa¿nych postanowieñ czynno�ci
prawnych wchodz¹ odpowiednie przepisy ustawy. W literaturze uwa¿a siê,
¿e samego faktu ukrycia porozumienia nie mo¿na uznaæ za sprzeczny z
prawem ani dzia³ania zmierzaj¹cego do jego obej�cia. Okoliczno�æ ta musi
byæ udowodniona w postêpowaniu s¹dowym na podstawie przebiegu czyn-
no�ci i odtworzeniu tre�ci z³o¿onych o�wiadczeñ woli stron. Z tych te¿
powodów nie mo¿na przyj¹æ a priori, ¿e posiada ona charakter dyssymu-
lowanej czynno�ci prawnej sprzecznej z zasadami wspó³¿ycia spo³eczne-
go13.
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literatura.  Autor stwierdza, ¿e dok³adne badanie tych czynno�ci jest szczególnie wskazane,
poniewa¿ czêsto dokonuje siê czynno�ci ukrytych, by zrealizowaæ pod innym pozorem
skutki prawnie zakazane.
14 OSN IC 2002, nr 7-8, poz. 91; w numerze 11/2002 Rejenta opublikowane s¹ glosy:

aprobuj¹ca i krytyczna.
15 Uchwa³a Ca³ej Izby Cywilnej SA z dnia 21 lipca 1954 r. I Co 2254, Zb. orzecz. 1/1955,

poz. 1, a tak¿e S. R e j m a n, Cena a warto�æ umowy sprzeda¿y, Biuletyn M.S. nr 5/58,
s. 46-47.

Nale¿y bowiem uwzglêdniæ art. 83 § 1 k.c., mówi¹cy o niewa¿no�ci
o�wiadczenia woli z³o¿onego drugiej stronie za jej zgod¹ dla pozoru. Jed-
nak¿e, gdy o�wiadczenie zosta³o z³o¿one dla ukrycia innej czynno�ci praw-
nej, wa¿no�æ o�wiadczenia ocenia siê wed³ug w³a�ciwo�ci tej czynno�ci.
Pozorno�æ o�wiadczenia woli nie ma wp³ywu na skuteczno�æ odp³atnej
czynno�ci prawnej dokonanej na podstawie pozornego o�wiadczenia, je¿eli
osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona z obowi¹zku, chyba ¿e
dzia³a w z³ej wierze.

Bardziej radykalny pogl¹d jest prezentowany w judykaturze. Przyk³a-
dem tego jest teza wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 12 pa�dziernika 2001 r.14,
w my�l której pozorna umowa darowizny zawieraj¹ca faktycznie umowê
sprzeda¿y jest zawsze niewa¿na. Stanowisko to wywo³a³o w doktrynie du¿e
zamieszanie. Pogl¹dy s¹ podzielone. Przewa¿a jednak przeciwny g³oszonej
tezie, do którego siê przychylam.

Problem ten w pe³niejszym rozmiarze ilustruje umowa sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci, w której wystêpuje ra¿¹ca dysproporcja miêdzy cen¹ a rzeczy-
wista warto�ci¹. Pojawia siê tu wiele aspektów w zale¿no�ci od rodzaju
nieruchomo�ci, poda¿y i popytu oraz koniunktury gospodarczej. Dla uprosz-
czenia tego zagadnienia rozwa¿ania ogranicz¹ siê jedynie do oceny z³o¿o-
nego o�wiadczenia woli stron, ustalaj¹cego wysoko�æ ceny. Pomija siê wady
o�wiadczenia woli i mo¿liwo�æ uchylenia siê od jej skutków prawnych.
Cena mo¿e byæ mimo tego prawdziwa ze wzglêdu na opisane okoliczno�ci
albo te¿ fikcyjna i ukrywa w³a�ciw¹ wzglêdnie inn¹ czynno�æ prawn¹.
Obiektywna ocena charakteru czynno�ci mo¿e byæ dokonana wy³¹cznie na
podstawie tre�ci zgodnej woli stron, podjêtej swobodnie i �wiadomie.
W orzecznictwie uwa¿a siê, ¿e pozorno�æ czynno�ci stwierdzonej doku-
mentem mo¿e byæ w postêpowaniu s¹dowym udowodniona zeznaniami
�wiadków i przes³uchaniem stron umowy15. W konsekwencji �niska� cena
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16 Inaczej w orzeczeniu SN z dnia 22 pa�dziernika 1956 r. 2 Cr 557/56, N.P. 9/1957,
s. 118-121.
17 A. H a n u s z, Swoboda umów a prawo podatkowe, Przegl¹d Podatkowy 1999, nr 11,

s. 3-6. Autor przeprowadzi³ g³êbok¹ analizê tej instytucji prawa cywilnego w �wietle prawa
podatkowego i doszed³ do wniosku, ¿e ustalenie rzeczywistej tre�ci czynno�ci prawnej przez
organ podatkowy jest niew³a�ciwe wobec braku upowa¿nienia ustawowego. Uwa¿a, ¿e
w³a�ciwym rozwi¹zaniem by³aby droga s¹dowa, w celu rozstrzygniêcia kwestii oceny tre�ci
danego stosunku prawnego. Stanowisko to zosta³o wprawdzie wyra¿one pod rz¹dem do-
tychczasowych przepisów, ale nie przewiduj¹cych takiej mo¿liwo�ci ustawowej, jednak¿e
pogl¹d ten w aktualnym stanie prawnym zas³uguje na w³a�ciwe potraktowanie; t e n ¿ e,
Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w �wietle prawa podatkowego,
PiP 1998, z. 12, s. 51; tak¿e M. S a f j a n, Zasada swobody umów (Uwagi wstêpne na tle
wyk³adni art. 3531 k.c.), PiP 1993, z. 4, s. 14. Autor uwa¿a, ¿e swoboda stron w kszta³to-
waniu stosunków obligacyjnych nie ma charakteru absolutnego i doznaje ograniczenia prze-
s³ankami opisanymi w tym przepisie.

nie mo¿e przes¹dzaæ o pozorno�ci umowy. Podstawowe znaczenie posiada
wola stron. Z tych te¿ powodów krytycznie oceniæ nale¿y pogl¹d, ¿e umowa
ta ma charakter mieszany i wystêpuje czê�ciowo zarówno element sprze-
da¿y, jak i darowizny16.

Weryfikacja czynno�ci prawnych w postêpowaniu podatkowym w opi-
sanym zakresie ogranicza zasadê swobody umów wyra¿on¹ w art. 3531 k.c.
Przepis ten zezwala na kszta³towanie w umowie stosunku prawnego we-
d³ug w³asnego uznania pod warunkiem, ¿e jego tre�æ lub cel nie sprzeci-
wiaj¹ siê w³a�ciwo�ci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia
spo³ecznego.

Narusza ona w pewnym zakresie autonomiê woli stron, wyra¿on¹
w konkretnym stosunku cywilnoprawnym17. W zwi¹zku z tym ingerencje
organu podatkowego wzglêdnie organu kontroli skarbowej musz¹ byæ
poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ tre�ci czynno�ci przy zastosowaniu proce-
dury postêpowania podatkowego, w którym nale¿y wys³uchaæ strony lub
odebraæ od nich zeznania, a tak¿e dopu�ciæ jako dowód to wszystko, co
mo¿e przyczyniæ siê dla wyja�nienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
(art. 180 § 1 ordynacji podatkowej). Dopiero wówczas organy te mog¹
wywie�æ skutki podatkowe z dyssymulowanej czynno�ci prawnej.

Organy te nie s¹ uprawnione do stwierdzenia, czy umowa cywilnopraw-
na odpowiada przepisom kodeksu cywilnego i czy zachodzi jej niewa¿no�æ
na zasadzie art. 58 § 1 k.c. Nale¿y to do wy³¹cznej kompetencji s¹du
powszechnego. Maj¹ one jedynie prawo oceniæ czynno�æ prawn¹ pod
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wzglêdem jej skutków podatkowych. Wynika to z powszechnie akceptowa-
nej zasady autonomii obu postêpowañ, rz¹dz¹cych siê w³asnymi prawami.
S¹dziæ jednak nale¿y, ¿e w postêpowaniu podatkowym bêd¹ odpowiednio
stosowane przepisy prawa cywilnego18.

Podobne stanowisko prezentowa³ resort finansów19 na przyk³adzie za-
miany samochodów z dop³at¹, nieprawid³owo uznanej przez organy podat-
kowe jako umowê sprzeda¿y. Wyja�ni³ wówczas, ¿e powo³anie siê na
pozorno�æ czynno�ci powinno byæ udowodnione i w sytuacjach �ra¿¹cych�
organy podatkowe mog¹ inicjowaæ postêpowanie s¹dowe stwierdzaj¹ce
pozorno�æ umowy. Dopiero po wydaniu orzeczenia s¹dowego pozytywnego
mo¿na by³oby uznaæ j¹ za umowê niewa¿n¹ w postêpowaniu podatkowym.

Przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej organy podatkowe i organy
kontroli skarbowej pomin¹ skutki podatkowe czynno�ci prawnej, je¿eli
udowodni¹, ¿e z dokonania tych czynno�ci nie mo¿na by³o oczekiwaæ in-
nych istotnych korzy�ci ni¿ wynikaj¹ce z obni¿enia wysoko�ci zobowi¹-
zania podatkowego, zwiêkszenia straty, podwy¿szenia nadp³aty lub zwrotu
podatku (art. 24 lit. b § 1). Natomiast, je¿eli strony dokonuj¹ce czynno�ci
prawnej osi¹gnê³y zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowied-
nia jest inna czynno�æ prawna lub czynno�ci prawne, skutki podatkowe
wywodzi siê z tej innej czynno�ci prawnej lub czynno�ci prawnych (art. 24
lit. b § 2). Inaczej zatem ocenia siê jej tre�æ na podstawie bli¿ej nieokre-
�lonego celu gospodarczego ni¿ za³o¿onego w umowie.

Organ kontroli skarbowej wydaje decyzje w rozumieniu ustawy �
Ordynacja podatkowa, gdy ustalenia dotycz¹ podatków, op³at i niepodat-
kowych nale¿no�ci bud¿etu pañstwa, których okre�lenie lub ustalenie na-
le¿y do w³a�ciwo�ci urzêdów skarbowych � art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 28
wrze�nia 1991 r. o kontroli skarbowej20. W zakresie nie uregulowanym
w ustawie do postêpowania kontrolnego stosuje siê odpowiednio przepisy
ordynacji podatkowej, za� organ kontroli skarbowej odpowiednio oznacza
organ podatkowy, a postêpowanie kontrolne uznaje siê jako postêpowanie
podatkowe. Decyzje dorêcza siê kontrolowanemu oraz w³a�ciwemu urzê-

18 Takie stanowisko jest prezentowane w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 17 listopada
1999 r. I S.A./Gd 969/98.
19 Pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków i Op³at z dnia 30 kwietnia

1980 r. P4-8031-01069/79.
20 Tekst jedn.: Dz.U z 1999 r. Nr 54, poz. 572 z pó�n. zm.
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dowi skarbowemu, który staje siê wierzycielem obowi¹zków wynikaj¹cych
z tej decyzji (art. 25 ustawy).

Artyku³ 286 § 3 ordynacji podatkowej okre�la zasady postêpowania
organów podatkowych. Przewiduje miêdzy innymi, ¿e przegl¹danie doku-
mentów zawieraj¹cych tajemnicê pañstwow¹, s³u¿bow¹ lub zawodow¹ oraz
sporz¹dzanie z nich odpisów i notatek nastêpuje z zachowaniem w³a�ci-
wych przepisów, a zatem w stosunku do notariusza art. 18 pr. o not. Do-
konanie oglêdzin i przeszukanie pomieszczeñ mog¹ dokonywaæ pracowni-
cy organu podatkowego po uzyskaniu zgody prokuratora rejonowego na ich
wniosek, ale tylko wtedy, gdy akta lub inne dokumenty mog¹ mieæ wp³yw
na ustalenie obowi¹zku podatkowego lub okre�lenie wysoko�ci zobowi¹-
zania podatkowego (art. 288 § 2). Dokumenty maj¹ce charakter tajemnicy
s¹ objête tajemnic¹ skarbow¹ bli¿ej zdefiniowan¹ w art. 293 § 1 i § 2 pkt
2 ordynacji podatkowej. Katalog osób zobowi¹zanych do jej przestrzegania
jest bardzo szeroki. Za ujawnienie przewidziana jest odpowiedzialno�æ karna
� kara pozbawienia wolno�ci do 5 lat (art. 306 ordynacji podatkowej).
Powy¿sze wyja�nienia odnosz¹ siê równie¿ do konsekwencji prawnych w
razie ujawnienia tajemnicy zawodowej wynikaj¹cej z czynno�ci notarial-
nej. Dlatego w imiê zachowania warunków bezpiecznego obrotu prawnego
ustalenia weryfikuj¹ce powinny byæ dokonane ze szczególn¹ wnikliwo�ci¹
i staranno�ci¹ z zachowaniem przes³anek prawdy obiektywnej, le¿¹cej
u podstaw czynno�ci prawnej.

Przy ocenie tre�ci o�wiadczenia woli nale¿y podkre�liæ tak¿e brzmienie
§ 2 art. 65 k.c. Przepis ten postanawia, ¿e w umowach nale¿y przede wszyst-
kim badaæ zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie poprzestawaæ tylko na
jej dos³ownym brzmieniu. Wyja�nienie powy¿sze nale¿y równie¿ odnie�æ
do wadliwie okre�lonego tytu³u umowy. Decyduje bowiem jej tre�æ, a nie
oznaczenie (tytu³).

Wszelkie w¹tpliwo�ci powinny byæ wyja�nione zgodnie z zasadami
postêpowania podatkowego przewidzianego w art. 123 § 1 w zwi¹zku z art.
210 ordynacji podatkowej i opisane w uzasadnieniu decyzji.

Podatnik mo¿e nadto ponie�æ odpowiedzialno�æ karn¹ skarbow¹ na
zasadzie art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego21, o ile zachowanie jego

21 Ustawa z dnia 10 wrze�nia 1999 r. � Kodeks karny skarbowy, Dz.U. Nr 83, poz. 930
z pó�n. zm.
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bêdzie wyczerpywa³o znamiona tego wykroczenia. Z³o¿one przed notariu-
szem o�wiadczenie niezgodne z rzeczywisto�ci¹ w celu ukrycia innej czyn-
no�ci i doprowadzenie do spisania aktu notarialnego stwierdzaj¹cego za-
warcie takiej umowy nie mo¿e byæ uznane za czyn wyczerpuj¹cy znamiona
przestêpstwa z art. 233 kodeksu karnego, je¿eli zamiarem strony by³o
podstêpne wprowadzenie notariusza w b³¹d22.

Nadal obowi¹zuje równolegle niezale¿ne postêpowanie podatkowe
sprawdzaj¹ce przez organ podatkowy warto�æ rzeczy i praw maj¹tkowych
w celu ustalenia wysoko�ci zobowi¹zania podatkowego. Zosta³o ono prze-
widziane w odrêbnych przepisach reguluj¹cych daniny publiczne, a mia-
nowicie:

a) w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
i darowizn23 postanowiono, ¿e warto�æ nabytych rzeczy i praw maj¹tko-
wych przyjmuje siê w wysoko�ci okre�lonej przez nabywcê, o ile odpowia-
da ona warto�ci rynkowej. W przypadku natomiast, je¿eli nabywca nie
poda³ warto�ci tych praw lub warto�æ podana przez niego wed³ug oceny
urzêdu skarbowego nie odpowiada jej warto�ci rynkowej, urz¹d wezwie
nabywcê do okre�lenia warto�ci tych praw lub podwy¿szenia ich w terminie
14 dni. Dopiero w razie nieudzielenia odpowiedzi lub podania warto�ci nie
odpowiadaj¹cej warto�ci rynkowej urz¹d skarbowy ustali warto�æ z uwzglêd-
nieniem opinii bieg³ych, a je¿eli przekroczy ona 33% warto�ci podanej
przez nabywcê koszty opinii ponosi nabywca.

b) w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czyn-
no�ci cywilnoprawnych24 stwierdzono, ¿e je¿eli strony czynno�ci cywilno-
prawnej nie okre�li³y warto�ci przedmiotu tej czynno�ci lub warto�æ okre-
�lona nie odpowiada wed³ug oceny organu podatkowego jej warto�ci
rynkowej, organ ten wezwie strony do jej okre�lenia, podwy¿szenia lub
obni¿enia w terminie nie krótszym ni¿ 14 dni od dnia dorêczenia wezwania,
podaj¹c jednocze�nie warto�æ wed³ug w³asnej wstêpnej oceny. Niewyko-
nanie tego obowi¹zku lub podanie warto�ci nie odpowiadaj¹cej warto�ci
rynkowej spowoduje, ¿e organ podatkowy dokona jej okre�lenia na podsta-
wie opinii bieg³ego. W przypadku przekroczenia okre�lonej w ten sposób

22 Uchwa³a SN z dnia 12 czerwca 1975 r. VI KZP 8/75.
23 Tekst jedn.: Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z pó�n. zm.
24 Dz.U. Nr 86, poz. 959 z pó�n. zm.
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warto�ci o 33% warto�ci podanej przez strony koszt, opinii ponosz¹ soli-
darnie strony czynno�ci cywilnoprawnej.

Przepisy wykonawcze do obu ustaw przewiduj¹ obowi¹zek pouczenia
stron przez notariusza o skutkach podatkowych i karno-skarbowych, wy-
nikaj¹cych z opisanych przepisów. Zosta³y one skonstruowane nieco od-
miennie i dlatego nale¿y osobno je wymieniæ. I tak:

� w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów i Ministra
Sprawiedliwo�ci z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie poboru przez nota-
riuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz
trybu wykonywania przez notariuszy czynno�ci zwi¹zanych z poborem
podatku25, notariusz sporz¹dzaj¹cy akt darowizny obowi¹zany jest pouczyæ
strony o skutkach prawnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbo-
wym w razie zatajenia lub podania niezgodnie z rzeczywisto�ci¹ danych
maj¹cych wp³yw na ustalenie podatku i jego wysoko�ci, a nadto o przys³u-
guj¹cym urzêdowi skarbowemu prawie podwy¿szenia warto�ci nabytych
praw maj¹tkowych, o ile warto�æ podana przez strony nie odpowiada warto�ci
rynkowej. O pouczeniu stron oraz udzielonych wyja�nieniach notariusz
sporz¹dza wzmiankê w akcie.

� w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad poboru podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych26 przewidziano obowi¹zek notariusza pouczenia strony
czynno�ci cywilnoprawnych o przys³uguj¹cym urzêdowi skarbowemu pra-
wie do okre�lenia, podwy¿szenia lub obni¿enia warto�ci przedmiotu czyn-
no�ci oraz ci¹¿¹cym na stronie solidarnym obowi¹zku zap³aty zaleg³o�ci
podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê w przypadku okre�lenia lub pod-
wy¿szenia warto�ci przedmiotu czynno�ci. Nie przewidziano obowi¹zku
zamieszczania wzmianki w akcie notarialnym o pouczeniu stron.

Pouczenia te maj¹ charakter informacyjny i nie rodz¹ ¿adnych skutków
prawnych w razie uchybienia temu obowi¹zkowi i nie zamieszczania ich
w akcie notarialnym. Praktyka stosowania dodatkowych pouczeñ o ewen-
tualnym obowi¹zku uiszczania podatku dochodowego nie znajduje oparcia
w przepisach. Przepisy w tej mierze równie¿ s¹ niejednolite. Obowi¹zek
ten zosta³ na³o¿ony na notariusza tylko przy podatku od darowizn. Pomimo

25 Dz.U. Nr 111, poz. 1289.
26 Dz.U. Nr 108, poz. 1153.
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to powszechnie stosuje siê pouczenia przy czynno�ciach, w których wystê-
puje podatek od czynno�ci cywilnoprawnych.

Brak jest racjonalnych i prawnych przes³anek do zamieszczania po-
uczenia o ewentualnej weryfikacji czynno�ci cywilnoprawnej w zwi¹zku
z klauzul¹ o obej�ciu prawa. Nadmierne zamieszczanie niewymaganych
wzmianek w aktach notarialnych o ró¿nych pouczeniach i wyja�nieniach
wywo³uje skutek odwrotny od zamierzonego.

Zgodnie z przyjêtym w judykaturze stanowiskiem, notariusz powinien
odmówiæ dokonania czynno�ci notarialnej, je¿eli proponowana czynno�æ
jest sprzeczna z prawem, nawet w sytuacji, gdy poinformowana o tym
strona podtrzymuje ¿¹danie sporz¹dzenia aktu notarialnego27.

Dokumenty sporz¹dzane przez notariusza stanowi¹ dowód tego, co
uczestnicz¹ce w czynno�ciach strony o�wiadczy³y lub co zosta³o urzêdowo
za�wiadczone (art. 244 § 1 kpc.). Nie posiadaj¹ one takiego charakteru w
przedmiocie podania warto�ci rzeczy lub praw maj¹tkowych. Notariusz nie
bada warto�ci praw maj¹tkowych, a jedynie polega na zgodnych o�wiad-
czeniach stron28.

2. P³atnik
a. Definicja p³atnika okre�lona w art. 8 ordynacji podatkowej nie uleg³a

zmianie. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna nie maj¹ca osobowo�ci prawnej, obowi¹zana na podstawie prawa
podatkowego do obliczania i pobrania od podatnika podatku i wp³acenia
go we w³a�ciwym terminie organowi podatkowemu.

Notariusz zosta³ uznany jako p³atnik danin publicznych na mocy posta-
nowieñ poszczególnych ustaw podatkowych. Nast¹pi³o to na podstawie art.
18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
w nowym brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 28 pa�dziernika 2002 r.
Aktualnie notariusz jest p³atnikiem podatku od darowizny dokonanej w for-
mie aktu notarialnego albo zawartej w formie umowy nieodp³atnego znie-
sienia wspó³w³asno�ci lub ugody w tym przedmiocie. Natomiast w my�l art.
10 ust. 3 ustawy z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czynno�ci cywil-
noprawnych, notariusz jest p³atnikiem od czynno�ci cywilnoprawnych do-

27 Wyrok SN z dnia 17 listopada 1997 r. II CKN 420/97, OSNIC 1998, nr 5, poz. 76.
28 Wyrok NSA z dnia 13 lipca 1982 r. II SA 709/82.
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konywanych w formie aktu notarialnego. Z kolei na zasadzie art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o op³acie skarbowej, notariusze s¹
p³atnikami op³aty skarbowej od sporz¹dzonych przez nich dokumentów.
Ustawodawca bli¿ej nie okre�la pojêcia dokumentów i dlatego nale¿y
rozumieæ, ¿e chodzi o czynno�ci notarialne dokonane przez notariusza
zgodnie z prawem, które posiadaj¹ charakter dokumentu urzêdowego (art.
2 § 2 pr. o not.). Czynno�ci notarialne zosta³y wymienione w art. 79 tego¿
prawa, natomiast sama definicja dokumentu dla celów dowodowych jest
zawarta w art. 244 § 1 k.p.c.

Przedstawione przepisy wskazuj¹, ¿e przedmiotowy zakres czynno�ci,
w których notariusz wystêpuje tak¿e jako p³atnik danin publicznych (art.
7 § 1 pr. o not.) jest ró¿norodny i decyduj¹ce znaczenie posiada zarówno
forma czynno�ci � akt notarialny, jak równie¿ jej rodzaj (na przyk³ad ugoda).

Przepisy podatkowe nie s¹ równie¿ zsynchronizowane w przedmiocie
obowi¹zku pobrania daniny publicznej. I tak, w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
28 lipca 1983 r. obowi¹zek pobrania nale¿nego podatku powstaje z chwil¹
sporz¹dzenia aktu notarialnego, natomiast w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych stwierdzono,
¿e p³atnicy s¹ obowi¹zani uzale¿niæ dokonanie czynno�ci cywilnoprawnej
lub wyp³acenie nale¿no�ci od uprzedniego zap³acenia podatku. Wyk³adnia
jêzykowa upowa¿nia³aby do postawienia wniosku, ¿e podatek powinien
byæ zap³acony przed sporz¹dzeniem czynno�ci notarialnej. Jest to niemo¿-
liwe do spe³nienia, poniewa¿ dopóki nie nast¹pi³o sporz¹dzenie czynno�ci,
nie powsta³o zobowi¹zanie podatkowe. Przepisy ustawy z dnia 9 wrze�nia
2000 r. o op³acie skarbowej w art. 18 ust. 2 postanawiaj¹, ¿e p³atnicy
obowi¹zani s¹ uzale¿niæ sporz¹dzenie dokumentu lub wydanie dokumentu
od uprzedniego zap³acenia op³aty skarbowej. Rozwi¹zanie tu przyjête jest
identyczne jak w poprzedniej ustawie.

Równie¿ niejednolicie okre�lono obowi¹zek wp³acenia pobranego po-
datku. Przyjêto w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., ¿e p³atnicy
s¹ obowi¹zani do wp³acenia pobranego podatku na rachunek urzêdu skar-
bowego w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê p³atnika, natomiast w art. 10
ust. 3 lit. a (po nowelizacji) p³atnicy przekazuj¹ pobrany podatek tak¿e na
rachunek urzêdu skarbowego w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê p³atnika.
Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2002 r. o op³acie skarbowej nie zawiera w tej
mierze uregulowania prawnego. Obowi¹zki w tym zakresie zosta³y okre-
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�lone w cytowanej ustawie z dnia 26 XI 1988 r. i w § 13 ust. 3 rozporz¹-
dzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
pobierania zap³aty i zwrotu op³aty skarbowej oraz sposobu prowadzenia
rejestru tej op³aty, w którym postanowiono, ¿e notariusze przekazuj¹ j¹
organowi podatkowemu w³a�ciwemu ze wzglêdu na siedzibê p³atnika
w terminie do siódmego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym pobrano op³atê.

W podstawowej czê�ci przepisy dotycz¹ce odpowiedzialno�ci notariu-
sza jako p³atnika nie uleg³y zmianie. W zwi¹zku z tym nale¿y rozwa¿yæ,
w jakim zakresie dotychczasowy dorobek orzecznictwa bêdzie móg³ s³u¿yæ
jako wyk³adnia obowi¹zuj¹cego prawa. W szczególno�ci nale¿y odnie�æ
siê do tych tez, które by³y kontrowersyjne przed nowelizacj¹. Jedn¹ z nich
jest uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 stycznia 1988 r.29, stwierdzaj¹ca,
¿e podatnik i p³atnik odpowiadaj¹ na zasadzie u³omnej odpowiedzialno�ci
solidarnej, z tym ¿e odpowiedzialno�æ p³atnika powstaje dopiero w dalszej
kolejno�ci. Zosta³a ona oparta na zasadach odpowiedzialno�ci in solidum.

Zgodnie z tymi pogl¹dami, w razie gdy organ podatkowy skierowa³
decyzjê do p³atnika, p³atnik nie mo¿e unikn¹æ odpowiedzialno�ci tylko z tego
powodu, ¿e nie wymierzono podatku podatnikowi. Uwa¿ano, ¿e przepisy
nie pozwalaj¹ na tak¹ interpretacjê, z której wynika³oby, ¿e odpowiedzial-
no�æ p³atnika nast¹pi w dalszej kolejno�ci30. I w tym kierunku zmierza³a
judykatura.

Za niewa¿n¹ nale¿y uznaæ decyzjê o wymiarze podatku przeciwko po-
datnikowi, gdy obliczenie podatku, jego pobranie i przekazanie urzêdowi
skarbowemu by³o obowi¹zkiem notariusza. Strony za� nie odpowiadaj¹ za
podatek, który powinien by³ pobraæ, a nie pobra³ notariusz sporz¹dzaj¹cy
akt notarialny. Przes³ank¹ pozwalaj¹c¹ na przyjêcie, ¿e niepobranie podat-
ku obci¹¿a p³atnika jest uprzednie wykluczenie winy podatnika. W tym celu
nale¿y przeprowadziæ postêpowanie wyja�niaj¹ce przy udziale podatnika

29 Sygn.akt. III AZP 16/87, OSNCP 1989, nr 6, poz. 95; E. M u c h a, Notariusz jako
p³atnik, Przegl¹d Podatkowy 1998, nr 1, s. 34-35.
30 Uchwala SN z dnia 7 grudnia 1988 r. III CZP 98/88 OSNCP 12/89, poz. 204. Tak¿e

wyroki NSA z dnia 29 listopada 1984 r. SA Gd. 929/84, z dnia 10 pa�dziernika 1994 r. III
SA 1836/93, z dnia 25 pa�dziernika 1994 r. SA/£ 713/94, z dnia 28 pa�dziernika 1994 r.
SA KA 2634/93, z dnia 7 grudnia 1994 r. III SA 468/94, z dnia 9 lutego 1995 r. SA Kr. 2643/
94 i z dnia 14 marca 1995 r. SA Wr. 2229/94.
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jako strony, dla ustalenia okoliczno�ci i przyczyn niepobrania tej nale¿no-
�ci. Nadal aktualna jest teza, ¿e p³atnik nie jest organem podatkowym, a
czynno�ci przez niego podejmowane w celu obliczenia i pobrania nale¿-
no�ci maj¹ tylko charakter czynno�ci techniczno-rachunkowych, nie wyma-
gaj¹cych postêpowania podatkowego. W doktrynie przyjmuje siê, ¿e p³at-
nik zostaje zwolniony z odpowiedzialno�ci w ka¿dym przypadku zawinienia
podatnika. Wszelkie w¹tpliwo�ci co do odpowiedzialno�ci tych podmiotów
powinno wyja�niæ postêpowaniu podatkowe z udzia³em podatnika i p³at-
nika jako stron postêpowania (art 133 i 134 ordynacji podatkowej). Z tych
te¿ powodów podatnik nie mo¿e dochodziæ w drodze s¹dowej od p³atnika
zwrotu nieprawid³owo obliczonego podatku.

b. Inaczej ukszta³towano zakres odpowiedzialno�ci p³atnika. Odpowia-
da on tylko za podatek nie pobrany lub podatek pobrany, a nie wp³acony
(art. 30 § 1 ordynacji podatkowej). Nast¹pi³o to w wyniku skre�lenia art.
27. Zniesiono odpowiedzialno�æ za pobranie podatku w ni¿szej wysoko�ci
od nale¿nej. Zmiana ta zas³uguje na aprobatê, poniewa¿ wy³¹cza odpowie-
dzialno�æ p³atnika równie¿ za niew³a�ciw¹ redakcjê przepisów lub jego
nieustabilizowan¹ wyk³adniê. Utrzymano zasadê, ¿e p³atnik odpowiada za
opisane nale¿no�ci ca³ym swoim maj¹tkiem. W razie stwierdzenia w po-
stêpowaniu podatkowym niepobrania podatku lub niewp³acenia pobranego
w terminie organowi podatkowemu, organ ten wydaje decyzjê o odpowie-
dzialno�ci p³atnika z tego tytu³u. Przepisów tych nie stosuje siê wówczas,
gdy odrêbne przepisy stanowi¹ inaczej albo je¿eli podatku nie pobrano
z winy podatnika. W tym przypadku organ podatkowy wydaje decyzjê
o odpowiedzialno�ci podatnika. Decyzje te organ podatkowy mo¿e wydaæ
równie¿ po zakoñczeniu roku podatkowego lub innego roku rozliczeniowe-
go.

c. Ustawodawca wprowadzi³ zaostrzone formy zabezpieczenia zobo-
wi¹zañ podatkowych na maj¹tku podatnika, które odpowiednio stosuje siê
na zasadzie art. 29 § 3, 33 lit. b i 34 § 6 ordynacji podatkowej do p³atnika,
inkasenta i osób trzecich. W my�l tych przepisów, zobowi¹zania podatko-
we mo¿na zabezpieczyæ przed terminem p³atno�ci, a w stosunku do osób
pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim tak¿e na ich maj¹tku wspólnym, je¿eli
zachodzi obawa, ¿e nie zostan¹ one wykonane. Zgodnie z art. 29, odpo-
wiedzialno�æ osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim obejmuje maj¹tek
odrêbny podatnika oraz maj¹tek wspólny. Skutki prawne ograniczenia, znie-
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sienia, wy³¹czenia lub ustania wspólno�ci maj¹tkowej nie odnosz¹ siê do
zobowi¹zañ podatkowych powsta³ych przed dniem:

� zawarcia umowy o ograniczeniu lub wy³¹czeniu wspólno�ci ustawo-
wej,

� zniesienia wspólno�ci maj¹tkowej prawomocnym orzeczeniem s¹do-
wym,

� ustania wspólno�ci ustawowej w przypadku ubezw³asnowolnienia,
� uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du o separacji.
Dla zabezpieczenia zobowi¹zañ podatkowych powsta³ych z dniem

dorêczenia decyzji organu podatkowego, ustalaj¹cej wysoko�æ zobowi¹za-
nia podatkowego, a tak¿e z tytu³u zaleg³o�ci podatkowych w podatkach
stanowi¹cych ich dochód oraz odsetek za zw³okê od tych zaleg³o�ci Skar-
bowi Pañstwa i jednostce samorz¹du terytorialnego przys³uguje hipoteka
przymusowa na wszystkich nieruchomo�ciach podatnika, p³atnika, inkasen-
ta, nastêpcy prawnego i osób trzecich.

 Przedmiotem hipoteki przymusowej, stosownie do § 3 art. 34 ordynacji
podatkowej, mo¿e byæ:

� czê�æ u³amkowa nieruchomo�ci,
� nieruchomo�æ stanowi¹ca przedmiot wspó³w³asno�ci ³¹cznej,
� nieruchomo�æ stanowi¹ca w³asno�æ wspólnika spó³ki cywilnej z tytu³u

zaleg³o�ci podatkowych spó³ki,
� u¿ytkowanie wieczyste,
� spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu mieszkalnego i u¿ytko-

wego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej,
� wierzytelno�æ zabezpieczona hipotek¹.
Hipoteka przymusowa powstaje przez wpis do ksiêgi wieczystej na

podstawie dorêczonej decyzji organu podatkowego oraz tytu³u wykonaw-
czego lub zarz¹dzenia zabezpieczenia wydanego w oparciu o przepisy
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji z wniosku organu podatko-
wego. Jest ona skuteczna wobec ka¿dego w³a�ciciela i przys³uguje jej pierw-
szeñstwo przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych
nale¿no�ci, za wyj¹tkiem hipoteki ustanowionej dla zabezpieczenia nale¿-
no�ci z kredytu bankowego. W tym przypadku o pierwszeñstwie zaspoko-
jenia decyduje kolejno�æ wniosków o dokonanie wpisu. Organy podatkowe
mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem o za³o¿enie ksiêgi wieczystej dla nieruchomo-
�ci podatnika, p³atnika, inkasenta, nastêpców prawnych oraz osób trzecich



44

Romuald Sztyk

odpowiadaj¹cych za zaleg³o�ci podatkowe. Je¿eli przedmiot hipoteki przy-
musowej nie posiada ksiêgi wieczystej, zabezpieczenie zobowi¹zañ podat-
kowych dokonywane jest przez z³o¿enie wniosku do zbioru dokumentów.

W toku postêpowania podatkowego lub kontroli podatkowej wymienio-
ne podmioty, odpowiadaj¹ce za zobowi¹zania podatkowe na ¿¹danie orga-
nu podatkowego, obowi¹zane s¹ do ujawnienia nieruchomo�ci oraz przy-
s³uguj¹cych im praw, które mog¹ byæ przedmiotem hipoteki, je¿eli zachodz¹
warunki ich zabezpieczenia. Ponadto Skarbowi Pañstwa i jednostkom
samorz¹du terytorialnego przys³uguje zastaw skarbowy na wszystkich
rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach maj¹tkowych, bêd¹cych
w³asno�ci¹ podatnika i jego ma³¿onka z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych,
a tak¿e zaleg³o�ci podatkowych oraz odsetek za zw³okê, je¿eli warto�æ
poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co
najmniej 10.000 z³. Przepisy te stosuje siê odpowiednio równie¿ do p³atnika
i osób wymienionych w § 3 art. 41 ordynacji podatkowej. Wspólne zasady
obowi¹zuj¹ tak¿e przy wpisie zastawu skarbowego.

3. Zwolnienie p³atnika z obowi¹zku pobrania podatku mo¿e nast¹piæ
jedynie na podstawie uprzedniej decyzji organu podatkowego, wydanej
z wniosku podatnika, je¿eli:

a) pobranie podatku zagra¿a wa¿nym interesom podatnika, a w szcze-
gólno�ci jego egzystencji, lub

b) podatnik uprawdopodobni, ¿e pobrany podatek jest niewspó³miernie
wysoki w stosunku do podatku nale¿nego za rok podatkowy lub inny okres
rozliczeniowy (art. 22 § 2).

4. Termin p³atno�ci
W nowym brzmieniu art. 60 § 1 ordynacji podatkowej za termin do-

konania zap³aty podatku uwa¿a siê :
a) przy zap³acie gotówk¹ � dzieñ wp³acenia kwoty podatku w kasie

organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, placówce
pocztowej albo dzieñ pobrania podatku przez p³atnika lub inkasenta,

b) w obrocie bezgotówkowym � dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego
podatnika na podstawie polecenia przelewu lub na podstawie zlecenia
pokrycia nale¿no�ci wystawionego przez organ podatkowy.

Przepisy te stosuje siê równie¿ do wp³at dokonywanych przez p³atnika
lub inkasenta. Nie uleg³y natomiast zmianie terminy p³atno�ci podatku i wy-
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nosz¹ one 14 dni od dnia dorêczenia decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ zobo-
wi¹zania podatkowego. W sytuacji, gdy p³atnik jest obowi¹zany sam ob-
liczyæ i wp³aciæ podatek, za termin p³atno�ci uwa¿a siê ostatni dzieñ, w któ-
rym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wp³ata powinna nast¹piæ
(art. 47).

Organ podatkowy mo¿e ze wzglêdu na wa¿ny interes podatnika na jego
wniosek odroczyæ termin p³atno�ci podatku, roz³o¿yæ na raty wp³atê podat-
ku lub zaleg³o�ci podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê oraz odroczyæ
inne terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Roz³o¿enie
podatku na raty lub zaleg³o�ci podatkowej mo¿e nast¹piæ tak¿e w stosunku
do nale¿no�ci przypadaj¹cych od p³atników lub inkasentów na podstawie
decyzji o odpowiedzialno�ci podatkowej.

5. P³atnik jako strona w postêpowaniu podatkowym
Zgodnie z postanowieniem art. 133 § 1 ordynacji podatkowej, stron¹

w postêpowaniu podatkowym oprócz podatnika jest p³atnik, inkasent lub
ich nastêpca prawny oraz osoby trzecie, wymienione w art. 110-117. Nast¹pi
to na ich ¿¹danie z uwagi na swój interes prawny wzglêdnie je¿eli wynika
to z istoty czynno�ci organu podatkowego.

6. Informacje podatkowe
Obowi¹zek przesy³ania informacji podatkowych przewidziany w art.

82 § 1 ordynacji podatkowej zosta³ doprecyzowany nowym sformu³owa-
niem zawartym w art. 82a § 1 ustawy. W my�l tego przepisu, osoby prawne,
jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowo�ci prawnej oraz osoby fizycz-
ne prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ obowi¹zane s¹ do gromadzenia,
sporz¹dzania i przekazywania bez wezwania przez organ podatkowy in-
formacji o czynno�ciach tam wymienionych. Natomiast zgodnie z art. 84
§ 1 s¹dy, komornicy s¹dowi oraz notariusze s¹ obowi¹zani sporz¹dzaæ
i przekazywaæ w³a�ciwym organom podatkowym informacje wynikaj¹ce
ze zdarzeñ prawnych, które mog¹ spowodowaæ powstanie zobowi¹zania
podatkowego. W § 2 tego¿ artyku³u upowa¿niono Ministra Sprawiedliwo-
�ci, w porozumieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw publicznych, aby
okre�li³ w drodze rozporz¹dzenia rodzaje informacji, �ich formê, z uwzglêd-
nieniem formy wypisu aktu�, zakres, terminy oraz sposób przekazywania
informacji przez wymienione podmioty.



46

Romuald Sztyk

Notariusz zosta³ wiêc obowi¹zany do przesy³ania oprócz pisemnych
informacji równie¿ na ¿¹danie organu podatkowego wypisu aktu notarial-
nego. Obowi¹zek ten znajduje uzasadnienie w art. 111 § 2 pr. o not. W tym
przypadku § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 24 marca
2000 r. w sprawie okre�lenia rodzaju i zakresu informacji przekazywanych
organom podatkowym przez s¹dy, komorników s¹dowych i notariuszy oraz
terminu i sposobu ich przekazywania31 nak³ada na notariusza obowi¹zek
przesy³ania organowi podatkowemu wed³ug jego siedziby w terminie do
dnia siódmego ka¿dego miesi¹ca, informacji pisemnych wynikaj¹cych ze
zdarzeñ prawnych, które mog¹ spowodowaæ zobowi¹zanie podatkowe, obej-
muj¹ce oznaczenie stron, ich adres lub siedzibê, datê, przedmiot oraz warto�æ
tego zdarzenia, wynikaj¹ce w szczególno�ci z umów: ma³¿eñskich maj¹t-
kowych, o podziale maj¹tku wspólnego, o dziale spadku, sprzeda¿y lub
zamiany rzeczy lub praw maj¹tkowych i darowizny.

Zgodnie z art. 85 ordynacji podatkowej, minister w³a�ciwy do spraw
finansów publicznych mo¿e okre�liæ w drodze rozporz¹dzenia grupy pod-
miotów obowi¹zanych do sk³adania zeznañ, wykazów, informacji lub
deklaracji oraz ustaliæ zakres danych zawartych w tych dokumentach, a tak¿e
terminy ich sk³adania i rodzaje dokumentów, które powinny byæ do nich
do³¹czone.

W my�l § 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r.
w sprawie obowi¹zku sk³adania zeznañ podatkowych przez podatników
podatku od spadków i darowizn32 � podatnicy ci s¹ obowi¹zani do sk³adania
zeznañ podatkowych o nabyciu w³asno�ci rzeczy lub praw maj¹tkowych
w drodze spadku lub darowizny, z wyj¹tkiem darowizny ustanowionej w
formie aktu notarialnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zezna-
niem powinno byæ objête równie¿ nabycie wk³adów oszczêdno�ciowych na
podstawie dyspozycji wk³adcy na wypadek jego �mierci oraz nabycie rze-
czy i prawa maj¹tkowych przez zasiedzenie. W zeznaniu tym nale¿y
wymieniæ rzeczy lub prawa maj¹tkowe nabyte w drodze spadku lub daro-
wizny oraz okre�liæ ich warto�æ w terminie miesi¹ca od dnia powstania
obowi¹zku podatkowego w³a�ciwemu urzêdowi skarbowemu. W razie
darowizny ustanowionej za granic¹ zeznanie to nale¿y z³o¿yæ w ci¹gu

31 Dz.U. Nr 26, poz. 315.
32 Dz.U. Nr 40, poz. 462.
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miesi¹ca od dnia, w którym sprowadzono do kraju dokument sporz¹dzony
za granic¹, albo od dnia dopuszczenia do obrotu w rozumieniu prawa cel-
nego, je¿eli przedmiot darowizny sprowadzono do kraju.

Przepisy poszczególnych ustaw podatkowych i przepisy wykonawcze
do nich samodzielnie i niejednolicie reguluj¹ obowi¹zek i tryb przekazy-
wania informacji podatkowych.

8. Przedawnienie zobowi¹zania podatkowego
Stosownie do art. 71 ordynacji podatkowej, do p³atnika stosuje siê

odpowiednio przepisy dotycz¹ce nale¿no�ci z tytu³u nie pobranych lub nie
wp³aconych podatków, a mianowicie:

a) przedawnienia zobowi¹zania, które nastêpuje z up³ywem 5 lat, licz¹c
od koñca roku kalendarzowego, w którym up³yn¹³ termin p³atno�ci podatku
(art. 70 § 1). Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem
wszczêcia postêpowania karnego lub postêpowania karno-skarbowego, a
tak¿e wniesienia skargi do s¹du administracyjnego. Termin przedawnienia
biegnie dalej z dniem prawomocnego zakoñczenia opisanych postêpowañ
lub dorêczenia organowi podatkowemu orzeczenia s¹du administracyjnego
wraz z uzasadnieniem. Nie ulegaj¹ natomiast przedawnieniu zobowi¹zania
podatkowe zabezpieczone hipotek¹ lub zastawem skarbowym. Po up³ywie
terminu przedawnienia zobowi¹zania te mog¹ byæ egzekwowane tylko z
przedmiotu hipoteki lub zastawu (art. 70 § 8).

b) umorzenia postêpowania w razie, gdy w trakcie tocz¹cego siê postê-
powania podatkowego, zobowi¹zanie to uleg³o przedawnieniu (art. 70 b).

9. Przechowywanie dokumentów
Artyku³ 32 ordynacji podatkowej w znowelizowanej tre�ci obowi¹zuje

p³atnika do przechowywania dokumentów zwi¹zanych z poborem podat-
ków do czasu up³ywie terminu przedawnienia, czyli 5 lat. Ordynacja po-
datkowa nie okre�la zasad postêpowania w razie likwidacji kancelarii
notarialnej. W wyniku wyk³adni rozszerzaj¹cej § 1 tego¿ artyku³u mo¿na
doj�æ do wniosku, ¿e rada izby notarialnej lub inne upowa¿nione osoby,
jako podmioty likwiduj¹ce, zawiadamiaj¹ pisemnie w³a�ciwy organ podat-
kowy. Zawiadomienie powinno nast¹piæ nie pó�niej ni¿ w ostatnim dniu
istnienia kancelarii notarialnej i podaæ miejsce przechowywania dokumen-
tów zwi¹zanych z miejscem poboru podatku. Nie zosta³y jednak do koñca
wyja�nione wszystkie w¹tpliwo�ci w zakresie zdefiniowania podmiotu li-
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kwiduj¹cego oraz wskazania miejsca przechowywania. Nie czyni tego
równie¿ art. 90 § 1 pr. o not. ani § 10 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwo�ci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g
notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów s¹dom
rejonowym33. Powo³any przepis prawa o notariacie postanawia jedynie, ¿e
dokumenty obejmuj¹ce dokonane czynno�ci notarialne po up³ywie 10 lat
od dnia ich sporz¹dzenia notariusz przekazuje na przechowanie do archi-
wum ksi¹g wieczystych w³a�ciwego s¹du rejonowego. Cytowane rozporz¹-
dzenie w § 7 ust. 1 normuje jedynie zagadnienia zwi¹zane z upowa¿nieniem
ustawowym wynikaj¹cym w § 2 art. 90 pr. o not. W § 10 ust. 1 mówi¹cym
o sposobie ich przekazywania w razie zaprzestania kancelarii notarialnej
wykracza poza granicê delegacji ustawowej. Postanawia, ¿e w razie za-
przestania prowadzenia kancelarii notarialnej akty i ksiêgi notarialne oraz
z³o¿one na przechowanie dokumenty notariusz, który prowadzi³ kancelariê
lub osoba wskazana przez radê w³a�ciwej izby notarialnej, przekazuje do
archiwum ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego w³a�ciwego ze wzglêdu na
siedzibê kancelarii. Dokumentami zwi¹zanymi z poborem podatku s¹ akty
notarialne i inne dokumenty zawieraj¹ce czynno�ci notarialne. Nie s¹ one
zwracane podatnikowi ani te¿ niszczone. Przekazaniu bêd¹ równie¿ pod-
legaæ dowody wp³aty i inna dokumentacja zwi¹zana z poborem podatku.
Podlegaj¹ one zniszczeniu po up³ywie okre�lonego okresu ich przechowy-
wania. Do dokumentów przekazywanych do archiwum ksi¹g wieczystych
stosuje siê odpowiednio przepisy o przekazywaniu akt s¹dowych do archi-
wum pañstwowego.

III. Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czyn-

no�ci cywilnoprawnych zmodyfikowa³a dotychczasowe przepisy. Niektóre
z nich dostosowa³a do obowi¹zuj¹cego systemu prawnego. Ponadto wpro-
wadzi³a nowe rozwi¹zanie dotycz¹ce obowi¹zków notariuszy jako p³atni-
ków podatków34.

33 Dz.U. Nr 33, poz. 147; zm.: Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 440.
34 Bli¿ej M. D e r e j k o - K o t o w s k a, J. B a n a c h, Zmiany w ustawie o podatku od

czyno�ci cywilnoprawnych i w ustawie o op³acie skarbowej, Przegl¹d Podatkowy 2002,
nr 9, s. 16-19.



49

Zmiany prawa podatkowego (wybrane zagadnienia)

Zmiany przedmiotowe polegaj¹ na skre�leniu w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c
umów porêczenia i przeniesieniu tej czynno�ci jako przedmiotu opodatko-
wania do ustawy o op³acie skarbowej.

Dodano w ust. 3 tego¿ artyku³u, definiuj¹cym zmiany umowy spó³ki
jako przedmiotu opodatkowania, spó³kê partnersk¹, nadaj¹c pkt 2 nastêpu-
j¹ce brzmienie: �przy spó³ce cywilnej, jawnej lub partnerskiej podwy¿sze-
nie wniesionego do spó³ki wk³adu, którego warto�æ powoduje zwiêkszenie
maj¹tku spó³ki�, natomiast pkt 2 tego¿ ustêpu otrzyma³ brzmienie: �przy
spó³ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wniesienie lub podwy¿-
szenie wniesionego do spó³ki wk³adu, którego warto�æ powoduje zwiêksze-
nie maj¹tku spó³ki lub kapita³u zak³adowego�.

Zsynchronizowano brzmienie przepisów dotycz¹cych oznaczenia kapi-
ta³u w spó³ce akcyjnej jako akcyjnego na definicjê aktualnie obowi¹zuj¹c¹,
okre�lon¹ w kodeksie spó³ek handlowych jako kapita³u zak³adowego, bez
wzglêdu na rodzaj spó³ki kapita³owej.

Zmodyfikowano brzmienie ust. 6 art. 1 ustawy wobec skre�lenia umowy
porêczenia i nadano mu brzmienie: �umowy maj¹tkowe ma³¿eñskie pod-
legaj¹ podatkowi, je¿eli przynajmniej jedna ze stron umowy ma miejsce
zamieszkania na terytorium RP�. Konsekwencj¹ tego jest zmiana ust. 4 art.
12 w zakresie w³a�ciwo�ci organów podatkowych. Stwierdzono, ¿e od umów
maj¹tkowych ma³¿eñskich w³a�ciwym organem podatkowym jest urz¹d
skarbowy w³a�ciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania jednej ze stron.

Nast¹pi³y nieliczne zmiany w przedmiocie okre�lenia obowi¹zku podat-
kowego przy ustanawianiu hipoteki. Aktualnie, w my�l brzmienia art. 3 ust.
1 pkt 2, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ z³o¿enia o�wiadczenia
o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy o jej ustanowieniu. Postano-
wiono tak¿e w dodanym pkt 5 art. 11 ust. 1, ¿e podlega on zwrotowi,
z zastrze¿eniem ust. 2, je¿eli nie dokonano wpisu hipoteki do ksiêgi wie-
czystej.

W art. 7, w czê�ci dotycz¹cej podstawy opodatkowania oraz wysoko�ci
podatku, dodano w pkt 3 równie¿ okre�lenie �nieprawid³owe u¿ytkowanie�
np. pieniêdzy (art. 264 k.c.), za� w pkt 4 �depozyt nieprawid³owy� (art. 845
k.c.). Obie te czynno�ci nie by³y objête podatkiem.

W art. 9 traktuj¹cym o zwolnieniu od podatku od czynno�ci cywilno-
prawnych rozszerzono zwolnienie na po¿yczki udzielane:
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a) na podstawie umowy zawartej miêdzy osobami zaliczonymi do I
grupy podatkowej do wysoko�ci kwoty nie podlegaj¹cej opodatkowaniu na
zasadach okre�lonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,

b) na podstawie umowy zawartej miêdzy innymi podmiotami, je¿eli
³¹czna kwota lub warto�æ po¿yczek otrzymanych od tego samego podmiotu
nie przekracza w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy 1.000 z³,

c) na rozpoczêcie lub prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, pod wa-
runkiem udokumentowania, ¿e pieni¹dze bêd¹ce przedmiotem po¿yczki
zostan¹ przeznaczone na rozpoczêcie lub prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania
w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku stanowi¹cych przedmiot
po¿yczki.

Doprecyzowano charakter umów po¿yczek, kredytów udzielanych z fun-
duszy celowych jako przedmiotów ustanowienia hipoteki. Postanowiono,
¿e zwolnione z podatku jest ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie po-
¿yczek i kredytów udzielonych z funduszy celowych, ale tylko utworzonych
w drodze ustawy.

Zmodyfikowano art. 10 ust. 1, stwierdzaj¹c, ¿e podatnicy s¹ obowi¹-
zani, bez wezwania organu podatkowego, z³o¿yæ deklaracjê w sprawie
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz obliczyæ i wp³aciæ podatek w
terminie 14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego, z wy³¹czeniem
przypadków, gdy podatek pobierany jest przez p³atnika.

Nowe rozwi¹zanie wprowadzi³ ust. 3 lit. a art. 10, nak³adaj¹c na p³at-
nika obowi¹zek przekazywania pobranego podatku na rachunek urzêdu
skarbowego w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê p³atnika.

Notariusze jako p³atnicy podatku zostali obowi¹zani do przekazywania
urzêdowi skarbowemu, w³a�ciwemu ze wzglêdu na siedzibê p³atnika,
odpisów sporz¹dzonych aktów notarialnych czynno�ci cywilnoprawnych,
stanowi¹cych przedmiot opodatkowania (ust. 3b).

Zmodyfikowano art. 11 ust. 1 pkt 4 i dostosowano jego brzmienie do
aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. W miejsce rejestru handlowego
wpisano poprawnie rejestr przedsiêbiorców.

IV. Podatek od spadków i darowizn
Ustawa z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od

spadków i darowizn wprowadzi³a zasadnicze zmiany w zakresie przedmio-
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tu opodatkowania, obowi¹zków notariusza jako p³atnika podatku od daro-
wizny. Obni¿ono równie¿ wysoko�æ podatku. Nowelizacje te nale¿y oceniæ
pozytywnie, szczególnie przy okre�laniu obowi¹zków p³atnika.

W my�l art. 1 ust. 1, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie
przez osoby fizyczne w³asno�ci rzeczy znajduj¹cych siê na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw maj¹tkowych wykonywanych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej tytu³em:

1. Spadku � w rozumieniu art. 922 k.c. zarówno ustawowego (art. 931
k.c.), jak i testamentowego (art. 959 kc),

2. Darowizny � w rozumieniu art. 888 § 1 k.c. Nie odbieraj¹ tego
charakteru polecenia uwidocznione w darowi�nie cum modo (art. 893 k.c.)
wzglêdnie ustanowienie s³u¿ebno�ci polegaj¹cej na korzystaniu z nierucho-
mo�ci. Warto�æ s³u¿ebno�ci gruntowej (art. 285 k.c.) czy osobistej (art. 296
k.c.) podlega odliczeniu od warto�ci nieruchomo�ci w przypadku, gdy
obci¹¿enie nastêpuje w chwili dokonania darowizny. W razie ustanowienia
s³u¿ebno�ci przez obdarowanego po przyjêciu darowizny nie powstaje
obowi¹zek uiszczenia z tego tytu³u podatku. Brak jest te¿ podstawy praw-
nej do odliczenia warto�ci s³u¿ebno�ci od warto�ci nieruchomo�ci jako
ciê¿aru, chyba ¿e to bêdzie konieczne w celu ustalenia jego warto�ci do
wniosku o wpis do ksiêgi wieczystej. Przepisy sensu scricto nie okre�laj¹
sposobu obliczania rocznej warto�ci s³u¿ebno�ci gruntowej i osobistej i
ograniczaj¹ siê jedynie do prawa u¿ytkowania (art. 13 ust. 7). Warto�æ
s³u¿ebno�ci nale¿y wiêc ustaliæ na podstawie o�wiadczenia stron.

3. Zasiedzenia � w my�l art. 172 k.c.
4. Nieodp³atnego zniesienia wspó³w³asno�ci � stosownie do art. 210 k.c.

w zw. z art. 212 k.c. Ustawodawca wymienia enumeratywnie tytu³y naby-
cia praw maj¹tkowych podlegaj¹cych podatkowi. Jest to katalog zamkniêty.
Wprowadzenie nowych przedmiotów opodatkowania w postaci nieodp³at-
nego zniesienia wspó³w³asno�ci powoduje konieczno�æ dokonania bli¿szej
analizy tego rodzaju czynno�ci cywilnoprawnej. Przy definiowaniu pojêcia
nieodp³atno�ci zniesienia wspó³w³asno�ci nale¿y mieæ na uwadze dokona-
ny w doktrynie podzia³ na czynno�ci odp³atne i nieodp³atne. Powszechnie
przyjmuje siê, ¿e czynno�æ nieodp³atna jest czynno�ci¹ przysparzaj¹c¹ i
strona, która dokona³a przysporzenia nie otrzymuje w zasadzie korzy�ci
maj¹tkowej. Kontrowersje powstan¹ wówczas, gdy zniesienie wspó³w³a-
sno�ci bêdzie czê�ciowo nieodp³atne, a czê�ciowo odp³atne. Negotium mi-
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xtum cum donatione wywo³ywa³y zawsze konieczno�æ ustalenia granicy
miêdzy czynno�ci¹ nieodp³atn¹ a warto�ci¹ ekwiwalentu. W przypadku,
gdy warto�æ �ekwiwalentu� nie odpowiada obiektywnej warto�ci przyspo-
rzenia w sensie ekonomicznym i ma znaczenie symboliczne, bêdziemy mieli
do czynienia z czynno�ci¹ nieodp³atn¹. Nieodp³atno�æ jest w jêzyku pol-
skim synonimem bezp³atno�ci i przysporzenie maj¹tkowe dyskwalifikuje j¹
w tym przedmiocie. W tym kontek�cie nale¿y rozpatrywaæ ustanowienie
s³u¿ebno�ci osobistej mieszkania pod tytu³em nieodp³atnym, stanowi¹cym
okre�lon¹ warto�æ maj¹tkow¹, ale nie przysporzenia, a jedynie uszczuple-
nia warto�ci wyzbywanej rzeczy.

5. Zachowku, je¿eli uprawniony nie uzyska go w postaci darowizny od
spadkodawcy albo w wyniku powo³ania do spadku lub te¿ w postaci zapisu
� w my�l art. 968 k.c.

Niezale¿nie od tego podatkowi podlega nabycie praw do wk³adu oszczêd-
no�ciowego na podstawie dyspozycji wk³adcy na wypadek jego �mierci.

Rozszerzono zakres zwolnienia z podatku przy nabyciu w drodze nie-
odp³atnego zniesienia wspó³w³asno�ci przez osoby zaliczone do I grupy
podatkowej w³asno�ci rzeczy lub praw maj¹tkowych. Obowi¹zek podatko-
wy powstaje z chwil¹ zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia
siê orzeczenia s¹du. Podstawê opodatkowania stanowi za� warto�æ rzeczy
lub praw maj¹tkowych w czê�ci przekraczaj¹cej warto�æ udzia³u we wspó³-
w³asno�ci, który przed jej zniesieniem przys³ugiwa³ nabywcy.

Przy nabyciu tytu³em zachowku obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
zaspokojenia roszczenia lub jego czê�ci. Prawo do zachowku zgodnie z art.
991 § 2 k.c. mo¿e byæ spe³nione w wyniku darowizny, powo³ania do spadku
lub zapisu oraz w ramach przys³uguj¹cego uprawnionemu roszczenia prze-
ciwko spadkobiercom. Wprowadzenie tej instytucji by³o poprzedzone po-
zytywnym stanowiskiem orzecznictwa, a wyrazem tego jest uchwa³a S¹du
Najwy¿szego z dnia 4 stycznia 2001 r. III ZP 26/00.

Generalnie zmodyfikowano zasady ustalania wysoko�ci podatku i po-
stanowiono, ¿e przyjmuje siê kwoty warto�ci rzeczy i praw maj¹tkowych
zwolnione od podatku na mocy art. 4 ust. 1 pkt 5 i nie podlegaj¹ce opo-
datkowaniu na podstawie art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe, wymienione
w ust. 1 tego¿ artyku³u, obowi¹zuj¹ce w dniu powstania obowi¹zku podat-
kowego.
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Podwy¿szono kwoty zwolnione od podatku oraz nie podlegaj¹ce podat-
kowi. Szczegó³owo uregulowano w nowym brzmieniu art. 17 ustawy za-
sady ustalania kwot warto�ci przedmiotów podatku. Kwoty te podwy¿sza
siê w przypadku wzrostu cen towarów nie¿ywno�ciowych, trwa³ego u¿ytku
o ponad 10% w stopniu odpowiadaj¹cym wzrostowi tych cen. Kwoty te
zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych, a stawki podatku do pe³nych dziesi¹tek
groszy. Jednocze�nie upowa¿niono ministra w³a�ciwego do spraw finansów
publicznych do ustalania w drodze rozporz¹dzenia warto�ci rzeczy i praw
maj¹tkowych zwolnionych od podatku i nie podlegaj¹cych podatkowi.

Odmiennie uregulowano obowi¹zki osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnych, bêd¹cych d³u¿nikami
spadkodawcy przy zap³acie d³ugu spadkobiercom. S¹ one obowi¹zane
potr¹ciæ i przekazaæ do w³a�ciwego urzêdu skarbowego podatek od nabycia
spadku, nale¿ny od spadkobiercy w wysoko�ci ustalonej przez ten urz¹d.
Zap³ata d³ugu bez potr¹cenia podatku mo¿e nast¹piæ tylko za uprzedni¹,
pisemna zgod¹ urzêdu skarbowego albo po stwierdzeniu przez urz¹d skar-
bowy, ¿e nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ¿e nale¿ny podatek
zosta³ zap³acony b¹d� prawo do wydania decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ
zobowi¹zania podatkowego uleg³o przedawnieniu.

W art. 19 ust. 6 ustawy przewidziano ograniczenia mo¿liwo�ci zbycia
rzeczy i praw maj¹tkowych nabytych przez zbywcê w wyniku dziedzicze-
nia lub zasiedzenia. Jeszcze przed nowelizacj¹ tego przepisu Trybuna³
Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2002 r. SK 23/0135 stwierdzi³,
¿e jest on zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Nowa redakcja przepisu modyfikuje tylko zakres przed-
miotowy i bli¿ej okre�la tryb postêpowania organu podatkowego. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e nie uchybia istocie orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Na
uwagê zas³uguje zdanie odrêbne A. M¹czyñskiego36, który uwa¿a, ¿e prze-
pis ten jest niezgodny z opisanymi postanowieniami Konstytucji. Zakazuje
on bowiem notariuszowi sporz¹dzenia aktu notarialnego lub po�wiadczenia
w³asnorêczno�ci podpisu na dokumencie zbycia rzeczy i praw maj¹tko-
wych nabytych w wyniku spadku i zasiedzenia. W konkluzji zarzuca, i¿

35 Orzecznictwo T.K. Zb. Urzêd, Seria A, nr 3/49, poz. 26.
36 J. K o w a l s k i, Bez podatku nie sprzeda¿ spadku, a tak¿e wypowied� A. M¹czyñ-

skiego, Rzeczpospolita z dnia 17 kwietnia 2002 r., nr 90.
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ogranicza mo¿liwo�ci dokonania czynno�ci cywilnoprawnej i nie spe³nia
przes³anki przydatno�ci, skoro nie dotyczy wszystkich sytuacji.

W uzasadnieniu wyroku przyjêto inn¹ filozofiê wyk³adni prawa i stwier-
dzono, ¿e notariusz jako adresat wykonania tego obowi¹zku przez zbywcê
powinien uzale¿niæ dokonanie opisanych czynno�ci notarialnych od stwier-
dzenia, czy nale¿ny podatek zosta³ uiszczony. W przeciwnym razie nale¿y
¿¹daæ przedstawienia przez zbywcê uprzedniej zgody lub innego dokumen-
tu urzêdu skarbowego. Zgodziæ siê nale¿y ze stanowiskiem, ¿e cytowany
przepis nie zawiera zakazu zbywania i obci¹¿ania rzeczy i praw maj¹tko-
wych nabytych w wyniku dziedziczenia lub zasiedzenia. Nak³ada jedynie
na zbywcê formalny wymóg przedstawienia notariuszowi opisanych doku-
mentów urzêdu skarbowego. Niezachowanie tego przepisu nie skutkuje
bezwzglêdnej niewa¿no�ci dokonanej czynno�ci w przewidszianej przez
prawo formie. Stanowisko wyra¿one w zdaniu odrêbnym by³o w wiêkszym
rozmiarze zasadne jak obecnie, po dokonaniu nowelizacji przepisu, w którym
stworzono mo¿liwo�æ zbycia spadku bez nara¿enia notariusza na konse-
kwencje zwi¹zane z niewykonaniem tego obowi¹zku wobec braku regula-
cji ustawowej. Nadal jednak istnieje nierówno�æ tego prawa, poniewa¿ nie
ma obowi¹zku, i s³usznie, przedk³adania dokumentów urzêdu skarbowe-
go przy wpisie w³asno�ci nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej. Sytuacja ta
stwarza dla notariusza dodatkowy obowi¹zek badania, czy dokument zosta³
przed³o¿ony w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, a w razie braku ¿¹da-
nia go od zbywcy przy dokonywaniu czynno�ci notarialnych nastêpczych.
Przechodz¹c do analizy tre�ci art. 19 ust. 6 po nowelizacji, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e notariusz, uchybiaj¹c temu obowi¹zkowi, nie mo¿e ponosiæ ¿adnej
odpowiedzialno�ci podatkowej, gdy¿ nie jest p³atnikiem w tym zakresie37.
W zwi¹zku z tym negatywnie nale¿y oceniæ praktyki urzêdów skarbowych,
które podejmowa³y postêpowanie podatkowe przeciwko notariuszowi i na
tej podstawie wydawa³y decyzje ustalaj¹ce zobowi¹zanie podatkowe nie-
uiszczone przez zbywcê.

Nieprzed³o¿enie tych dokumentów nie powoduje niewa¿no�ci czynno-
�ci notarialnej, a jedynie mo¿e spowodowaæ odpowiedzialno�æ dyscyplinar-

37 A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999, s. 244; t e n ¿ e, Obrót
cywilnoprawny w praktyce notarialnej oraz wieczystoksiêgowej, Rejent 2002, nr 8, s. 60
i 61; R. S z t y k, Notariusz jako p³atnik danin publicznych, Rejent 1994, nr 9, s. 26-43.
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n¹. Notariusz musi jednak odmówiæ sporz¹dzenia czynno�ci notarialnej na
zasadzie art. 81 pr. o not. Dok³adne brzmienie art. 19 ust. 6 po nowelizacji
stwierdza, ¿e je¿eli przedmiotem aktu notarialnego lub dokumentu, na którym
notariusz ma po�wiadczyæ w³asnorêczno�æ podpisu, ma byæ zbycie praw
do spadku (art. 1052 k.c.), zbycie lub obci¹¿enie rzeczy i praw maj¹tko-
wych przez zbywcê, nabytych w drodze spadku lub zasiedzenia, notariusz
mo¿e sporz¹dziæ te czynno�ci notarialne tylko za uprzedni¹ zgod¹ urzêdu
skarbowego lub po stwierdzeniu przez ten urz¹d skarbowy, ¿e nabycie
spadku jest zwolnione od podatku lub ¿e nale¿ny podatek zosta³ zap³acony
albo prawo do wydania decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ zobowi¹zania podat-
kowego uleg³o przedawnieniu.

V. Op³ata skarbowa
Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy skarbowej zawiera

równie¿ w nowej tre�ci za³¹cznik jako szczegó³owy wykaz przedmiotów
tej op³aty, stawek oraz zwolnieñ. Dokonano zmiany w zakresie przedmiotu
jej obowi¹zywania, wy³¹czaj¹c dokumenty przewozowe. Postanowiono, ¿e
dokumenty przewozowe jej nie podlegaj¹. Postanowiono za�, ¿e op³acie tej
podlegaj¹ dokumenty zawieraj¹ce o�wiadczenie woli porêczyciela. Zosta³a
ona spowodowana przeniesieniem przedmiotu opodatkowania tej czynno-
�ci do ustawy w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych. Zmiana ta jest
uzasadniona brzmieniem art. 876 § 2 k.c., w my�l którego o�wiadczenie
porêczyciela powinno byæ pod rygorem niewa¿no�ci z³o¿one na pi�mie.
Konsekwencj¹ tej modyfikacji jest nowa tre�æ art. 13 ust. 2 pkt 2 i dopi-
sanie, ¿e organem w³a�ciwym w sprawach op³aty skarbowej od dokumentu
zawieraj¹cego o�wiadczenie woli porêczyciela jest organ w³a�ciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania (siedzibê) porêczyciela.

Wprowadzono w znacznym zakresie zwolnienia przedmiotowe, nada-
j¹c nowe brzmienie art. 2 ustawy. W wyniku tych zmian nie podlegaj¹
op³acie skarbowej tak¿e podania i za³¹czniki do podañ wnoszone przez
osoby, które stan ubóstwa udokumentuj¹ organowi maj¹cemu rozpatrzyæ
czynno�ci urzêdowe; zwolnieniem objête s¹ tak¿e wydawane im za�wiad-
czenia. Nie podlegaj¹ tak¿e op³acie skarbowej wnioski i za³¹czniki do
wniosków w sprawie dotacji przedmiotowych na zadania w dziedzinie
rolnictwa oraz inne przypadki w ustawie wymienione.
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Zwolnieniem podmiotowym s¹ objête jednostki samorz¹du terytorialne-
go, czyli gmina, powiat i województwo (art. 8 ust. 3).

W art. 11 ust. 1 nadano nowe brzmienie redakcyjne, postanawiaj¹c, ¿e
notariusze s¹ p³atnikami op³aty skarbowej od sporz¹dzonych przez nich
dokumentów.

Wysoko�æ i zasady pobierania op³aty skarbowej od pe³nomocnictw
zosta³y opisane w czê�ci V � Dokumenty, w za³¹czniku do ustawy.

Stawka op³aty skarbowej od ustanowienia pe³nomocnika nie uleg³a
zmianie i wynosi nadal 15 z³. W dalszym ci¹gu orygina³y pe³nomocnictw
sporz¹dzonych w formie aktu notarialnego oraz po�wiadczone notarialnie,
upowa¿niaj¹ce do odbioru z poczty korespondencji, przesy³ki pieniêdzy
oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzêdów, a tak¿e ich odpisy
i wypisy s¹ zwolnione od op³aty.

Zgodnie z art. 2 ustawy, przepisy zawarte w za³¹czniku do niej w czê�ci
IV, poz. 40 kolumnie 2 i 3 stosuje siê z dniem uzyskania przez Polskê
cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Przepisy te odnosz¹ siê do decyzji stwier-
dzaj¹cej posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
w rozumieniu odrêbnych przepisów.

VI. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wpro-
wadza istotne zmiany w dotychczasowym rozwi¹zaniu prawnym. Przed-
miotem niniejszych rozwa¿añ s¹ jedynie zagadnienia dotycz¹ce obrotu
rzeczami i prawami maj¹tkowymi wystêpuj¹cymi w praktyce notarialnej.
Ustawodawca w art. 3 ust. 1 przewiduje, ¿e podmiotami tego podatku s¹
osoby fizyczne, które maj¹ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od ca³o�ci swoich
dochodów, bez wzglêdu na miejsce po³o¿enia �róde³ przychodu (nieogra-
niczony obowi¹zek podatkowy). Osoby fizyczne, które nie maj¹ miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj¹ obowi¹z-
kowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie stosunku s³u¿bowego lub stosunku
pracy, bez wzglêdu na miejsce wyp³aty wynagrodzenia oraz od innych
dochodów osi¹ganych w Polsce (ograniczony obowi¹zek podatkowy). Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e w�ród definicji ustawowych do pojêcia przedsiêbiorstwa,
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stosuje siê definicjê zawart¹ w kodeksie cywilnym. Ustawa za zorganizo-
wan¹ czê�æ przedsiêbiorstwa � organizacyjnie i finansowo uznaje wyod-
rêbniony w istniej¹cym przedsiêbiorstwie zespó³ sk³adników materialnych
i niematerialnych, które mog³yby stanowiæ niezale¿ne przedsiêbiorstwo,
samodzielnie realizuj¹ce okre�lone zadania gospodarcze. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje bli¿sze okre�lenie zwolnienia przedmiotowego, przewi-
dziane w art. 21 ust. 1 pkt 32 i 32 a ustawy. Stosownie do tych przepisów,
wolne s¹ od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci i praw maj¹tkowych, a mianowicie:

a) nieruchomo�ci lub ich czê�ci oraz udzia³y w nieruchomo�ciach,
b) spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub

u¿ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszka-
niowej,

c) prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów, (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-
c), w nastêpuj¹cych przypadkach:

� w czê�ci wydatkowanej na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, nie pó�niej ni¿ w okresie dwóch lat od dnia sprzeda¿y budynku
mieszkalnego lub jego czê�ci, lokalu mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹
nieruchomo�æ, spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu mieszkal-
nego, gruntu albo prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu pod budowê bu-
dynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego
w spó³dzielni mieszkaniowej oraz na budowê, rozbudowê, remont b¹d�
modernizacjê w³asnego budynku mieszkalnego czy lokalu mieszkalnego,

� w ca³o�ci, je¿eli sprzeda¿ nast¹pi³a w celu uzyskania w zamian za
te nieruchomo�ci lub prawa spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
albo budynku mieszkalnego b¹d� jego czê�ci,

� w ca³o�ci, je¿eli sprzeda¿ nast¹pi³a w wykonaniu lub w zwi¹zku
z wielostronn¹ umow¹ o zamianie tych budynków albo prawa do lokali,

� w ca³o�ci, je¿eli ich nabycie nast¹pi³o w drodze spadku lub darowizny,
� w czê�ci wydatkowanej na sp³atê kredytu lub po¿yczki zaci¹gniêtych

na cele, o których mowa w lit. a, w banku lub w spó³dzielczej kasie oszczêd-
no�ciowo-kredytowej maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym równie¿ na sp³atê kredytu albo po¿yczki zaci¹gniêtych
przed dniem uzyskania tych przychodów, nie wcze�niej jednak ni¿ 24
miesi¹ce przed tym dniem.
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Wolne s¹ tak¿e od podatku dochodowego przychody uzyskane od za-
miany:

a) budynku mieszkalnego lub jego czê�ci, udzia³ów w takim budynku,
lokalu mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomo�æ,

b) spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu mieszkalnego, pra-
wa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej,

c) gruntu albo prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu zwi¹zanego
z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a, je¿eli przedmiotem umowy
zamiany s¹ wy³¹cznie nieruchomo�ci lub prawa opisane wy¿ej.

Podatkowi dochodowemu nie podlegaj¹ ponadto:
a) przychody uzyskane ze sprzeda¿y w ca³o�ci lub czê�ci nieruchomo�ci

wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, z wyj¹tkiem przychodu uzy-
skanego ze sprzeda¿y gruntów, które w zwi¹zku z t¹ sprzeda¿¹ utraci³y
charakter rolny lub le�ny,

b) przychody uzyskane z tytu³u odszkodowania wyp³acanego stosownie
do przepisów o gospodarce nieruchomo�ciami lub z tytu³u odp³atnego zbycia
nieruchomo�ci na cele uzasadniaj¹ce jej wyw³aszczenie oraz z tytu³u sprze-
da¿y nieruchomo�ci w zwi¹zku z realizacj¹ przez nabywcê prawa pierwo-
kupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomo�ciami,

c) przychody uzyskane z tytu³u sprzeda¿y prawa wieczystego u¿ytko-
wania oraz nieruchomo�ci nabytych stosownie do przepisów o gospodarce
nieruchomo�ciami w zamian za mienie pozostawione za granic¹,

d) przychody uzyskane z tytu³u sprzeda¿y nieruchomo�ci albo prawa
wieczystego u¿ytkowania na podstawie przepisów o ochronie �rodowiska.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt. 8 (lit. a-c) �ród³ami przychodów s¹:
a) nieruchomo�ci lub ich czê�ci oraz udzia³u w nieruchomo�ci,
b) spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu mieszkalnego lub u¿yt-

kowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkanio-
wej,

c) prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów, je¿eli odp³atne zbycie nie
nastêpuje w wykonaniu dzia³alno�ci gospodarczej, za� odp³atne zbycie tych
praw nast¹pi³o przed up³ywem 5 lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego,
w którym nast¹pi³o nabycie lub wybudowanie, natomiast innych rzeczy
przed up³ywem pó³ roku, licz¹c od koñca miesi¹ca, w którym nast¹pi³o
nabycie. W przypadku zamiany, okresy odnosz¹ siê do ka¿dej z osób
dokonuj¹cej zamiany.
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VII. Podatek rolny
Ustawa z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku

rolnym dokonuje zmian modelowych. Stwarza nowe definicje i w inny sposób
klasyfikuje przedmioty opodatkowania. Wprowadza nowe zwolnienia przed-
miotowe i podmiotowe, szczególnie w stosunku do rolników tworz¹cych
nowe gospodarstwa rolne lub powiêkszaj¹cych posiadane. Wychodzi na-
przeciw postulatom o urealnienie podatku do aktualnej gospodarki rolnej
w pañstwie. Przedmiotem rozwa¿añ s¹ niektóre zmiany odnosz¹ce siê po-
�rednio lub bezpo�rednio do obrotu cywilnego. Ustawodawca przyj¹³, ¿e
przedmiotem opodatkowania s¹ grunty sklasyfikowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrze-
wione na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza.

Nowa definicja gospodarstwa rolnego w brzmieniu nadanym w art. 2 ust.
2 stwierdza, ¿e uwa¿a siê za nie obszar gruntów opisanych wy¿ej o ³¹cznej
powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowi¹cych
w³asno�æ lub znajduj¹cych siê w posiadaniu osoby fizycznej, osoby praw-
nej albo jednostki organizacyjnej, w tym spó³ki nie posiadaj¹cej osobowo-
�ci prawnej.

Podatnikami podatku rolnego s¹ osoby fizyczne, osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne, w tym spó³ki nie posiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, z wy-
j¹tkami wymienionymi w ustawie dotycz¹cymi posiadaczy samoistnych
i zale¿nych. Katalog podmiotów opisanych w art. 3 jest obszerny.

Podstawê opodatkowania podatkiem rolnym stanowi, w my�l art. 4 ust. 1
dla gruntów gospodarstw rolnych � liczba ha przeliczeniowych, ustalona
na podstawie powierzchni, rodzaju i klas u¿ytków rolnych, wynikaj¹cych
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do odpowiedniego okrêgu
podatkowego. Dla pozosta³ych gruntów tak¿e liczba ha fizycznych, wyni-
kaj¹ca z ewidencji gruntów i budynków. Wysoko�æ podatku jest obliczana
od 1 ha przeliczeniowego w granicach i równowarto�ci od 2,5-5 kwintali
¿yta, obliczona wed³ug �redniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y
roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy.

Organem podatkowym podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent
miasta).

Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe zosta³y okre�lone w art. 12
noweli. Przewiduj¹ one liczne zwolnienia dok³adnie w tym przepisie wy-
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mienione. Generalnie zwalnia siê od podatku rolnego u¿ytki rolne klasy V,
VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych. Ponadto
zwolnione s¹ z tego podatku grunty przeznaczone na utworzenie nowego
gospodarstwa rolnego lub powiêkszenie ju¿ istniej¹cego do powierzchni nie
przekraczaj¹cej 100 ha na okres do 5 lat, licz¹c od pierwszego dnia mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zawarto umowê sprzeda¿y
gruntów. Zwolnienie to obowi¹zuje tak¿e w razie nabycia prawa wieczy-
stego u¿ytkowania, ustanowienia prawo u¿ytkowania wieczystego gruntów
lub przekazania gruntów w trwa³e zagospodarowanie w drodze umowy.

W�ród podmiotów zwolnionych z podatku nale¿y wymieniæ szko³y
wy¿sze i inne szko³y, placówki, szko³y, a tak¿e placówki naukowe Polskiej
Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe. Zwolnienie to nie przy-
s³uguje w razie nabycia gruntów od indywidualnych w³a�cicieli gospo-
darstw rolnych, je¿eli nabywca jest ma³¿onkiem, krewnym w linii prostej
lub jego ma³¿onkiem, pasierbem, ziêciem lub synow¹ sprzedawcy gruntów.
Nie przewiduje siê tego zwolnienia w razie nabycia gruntów umow¹ da-
rowizny. Rada gminy w drodze uchwa³y mo¿e wprowadziæ inne zwolnienia
i ulgi podatkowe poza wymienionymi w ustawie.


