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Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie możliwości
nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o problem opodatkowania darowizn
przekazywanych na rzecz wychowanków rodzin zastępczych przez ich rodziców zastępczych.
Rzecznik przywołał stanowisko, według którego jeżeli ustawodawca uznał cele pozafiskalne
(ekonomiczne lub społeczne) za na tyle ważne – poświęcając dla nich zasadę równości opodatkowania –
to nie można tych celów narażać na niezrealizowanie poprzez stosowanie wąskiej wykładni przepisów
wprowadzających ulgi i zwolnienia podatkowe.
Zdaniem Rzecznika system podatkowy ma spełniać cele nie tylko fiskalne, ale również powinien służyć
realizacji celów pozapodatkowych, w tym społecznych. Realizacja celów prorodzinnych powinna mieć
zatem charakter generalny, a nie selektywny – pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z zasadą
sprawiedliwości opodatkowania.
Jednym z kluczowych obszarów aktywności polskich władz publicznych w ostatnich latach jest wsparcie
rodziny. Z tego względu nie budzi wątpliwości, że w centrum zainteresowania władz publicznych
powinny znajdować się również problemy dotykające rodziny zastępcze, w tym kwestie związane z
usamodzielnianiem się wychowanków pieczy zastępczej.
Rodziny zastępcze podejmują próbę stworzenia dziecku zastępczego środowiska rodzinnego o
charakterze trwałym, w którym będzie mogło przebywać aż do dorosłości. Rodziny te gotowe są również
wspierać swoich wychowanków w dorosłym życiu, chcąc im ułatwić usamodzielnienie się m.in. poprzez
przekazanie mieszkania lub wyposażenia. Konieczność uregulowania podatku jest jednak dużym
obciążeniem finansowym dla wychowanków, dlatego brak analogicznych zwolnień w tym zakresie w
ustawie o podatku od spadków i darowizn może być odbierany jako krzywdzący i naruszający zasadę
sprawiedliwości opodatkowania. W tym kontekście, proponowane przez Rzecznika prorodzinne
rozwiązania dotyczące obowiązku podatkowego wychowanków rodzin zastępczych, wynikającego z
u.p.s.d. należy uznać za jak najbardziej pożądane.
Rzecznik wskazał też, że na gruncie Ordynacji podatkowej nie sformułowano legalnej definicji rodziny,
którą można byłoby stosować w całym systemie prawa podatkowego. Trudno zatem zaakceptować
stanowisko resortu finansów zawężające rozumienie pojęcia „rodzina”, które zostało ograniczone do
kilku kategorii osób tj. rodziców, dzieci i krewnych.
Ponadto, Rzecznik zauważył, że jak wynika z przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacji o
Wynikach Kontroli Pomoc w usamodzielnieniu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
możliwość zapewnienia przez powiaty odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wychowanków
rodzin zastępczych jest ograniczona. Niewystarczające są także rozwiązania w zakresie pomocy w
usamodzielnieniu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Analiza przedstawionej przez NIK informacji wskazuje zatem na potrzebę stworzenia całościowego
systemu, w którym młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą, mieliby zapewnione odpowiednie
wsparcie finansowe, emocjonalne i społeczne. W tym zakresie postulowane przez Rzecznika zmiany w
u.p.s.d, polegające na przyznaniu rodzinom zastępczym takich samych uprawnień, jak te przysługujące
rodzicom i ich dzieciom naturalnym wspomogłyby podejmowane przez państwo wysiłki zapewnienia
wychowankom tych rodzin odpowiedniego wsparcia w wejściu dorosłe życie. Wsparcie osób
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opuszczających pieczę zastępczą jest wszakże obowiązkiem państwa.
Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o ponowne rozważenie możliwości nowelizacji u.p.s.d. w
postulowanym zakresie.
Z pismem Rzecznika do Ministra można zapoznać się tutaj.
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