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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 maja 2001 r.

w sprawie obowiàzku sk∏adania zeznaƒ podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,

poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Podatnicy podatku od spadków i darowizn
obowiàzani sà do sk∏adania zeznaƒ podatkowych o na-
byciu w∏asnoÊci rzeczy lub praw majàtkowych w dro-
dze spadku lub darowizny, z wyjàtkiem darowizny
ustanowionej w formie aktu notarialnego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. W zeznaniu nale˝y wymieniç
rzeczy lub prawa majàtkowe, nabyte w drodze spadku
lub darowizny, oraz okreÊliç ich wartoÊç.

2. Obowiàzek z∏o˝enia zeznaƒ podatkowych dotyczy
równie˝ podatników, którzy nabyli prawa do wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych na podstawie dyspozycji wk∏adcy
na wypadek jego Êmierci oraz nabyli w∏asnoÊç rzeczy
lub innych praw majàtkowych przez zasiedzenie.

§ 2. 1. Zeznania podatkowe o nabyciu w∏asnoÊci
rzeczy lub praw majàtkowych w drodze spadku lub da-
rowizny, nabyciu praw do wk∏adu oszcz´dnoÊciowego
na podstawie dyspozycji wk∏adcy na wypadek jego
Êmierci oraz nabyciu w∏asnoÊci rzeczy lub innych praw
majàtkowych przez zasiedzenie nale˝y sk∏adaç w∏aÊci-
wemu urz´dowi skarbowemu w terminie miesiàca od
dnia powstania obowiàzku podatkowego.

2. Je˝eli darowizn´ ustanowiono za granicà, zezna-
nie podatkowe o nabyciu w∏asnoÊci rzeczy lub praw
majàtkowych nale˝y z∏o˝yç w ciàgu miesiàca od dnia,
w którym sprowadzono do kraju dokument sporzàdzo-
ny na obszarze obcego paƒstwa, albo od dnia dopusz-
czenia do obrotu w rozumieniu prawa celnego, je˝eli
przedmiot darowizny sprowadzono do kraju.

3. Je˝eli osoba, która z∏o˝y∏a zeznanie, dowiedzia∏a
si´ nast´pnie, ˝e naby∏a w∏asnoÊç rzeczy lub praw ma-
jàtkowych niewymienionych w zeznaniu, lub je˝eli wy-
sz∏y na jaw okolicznoÊci uzasadniajàce ustalenie zobo-
wiàzania podatkowego w kwocie wy˝szej od wykaza-
nej w zeznaniu, jest ona obowiàzana z∏o˝yç uzupe∏nia-
jàce zeznanie podatkowe temu organowi, któremu z∏o-
˝ono pierwotne zeznanie, w terminie 14 dni, liczàc od
dnia, w którym dowiedzia∏a si´ o okolicznoÊciach po-
wodujàcych obowiàzek z∏o˝enia uzupe∏niajàcego ze-
znania podatkowego.

§ 3. Je˝eli przedmiot opodatkowania sta∏ si´ wspó∏-
w∏asnoÊcià dwóch lub wi´cej podatników,  mogà oni
z∏o˝yç jedno wspólne zeznanie, zaopatrzone w podpi-
sy wszystkich obowiàzanych do z∏o˝enia zeznania. Je-
˝eli jednak miejsce zamieszkania lub pobytu niektórych
spoÊród osób obowiàzanych do z∏o˝enia zeznania jest
nieznane albo je˝eli niektóre z tych osób posiadajà
miejsce zamieszkania lub pobytu poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, z∏o˝one ∏àcznie zeznanie mo˝e
nie zawieraç podpisu tych osób, je˝eli sk∏adajàcy ze-
znanie posiada ich pe∏nomocnictwo.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. K. J. Ners  
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