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Bydgoszcz, dnia ___________ 2013 r.
Janina Kowalska
ul. ___________
85-___ Bydgoszcz
NIP __________

						Dyrektor Izby Skrbowej w Bydgoszczy
						ul. Dr E. Warmińskiego 18
						85-950 Bydgoszcz



							Wnioskodwca:
							Janina Kowalska


sygn. akt  PBX/XXXX-XX/08


Wniosek o wznowienie postępowania 

	Niniejszym, na podstawie art. 241 § 2 pkt 2) w zw. z art. 240 § 1 pkt 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z zm.), wnoszę o:
	wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008 r., sygn. akt PBX/XXXX-XX/08 utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 24.07.2008 r. Nr RMI.XXXX/RW-XXX/08/U w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spdków i drowizn w kwocie 1 458 zł 
	uchylenie w całości decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008 r., sygn. akt PBX/XXXX-XX/08 i orzeczenie co do istoty sprawy


Uzasadnienie  
	Decyzją z dnia 24.07.2008 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy ustalił moje zobowiązanie podatkowe w podatku od spadku i darowizn po mojej mamie Agnieszce Nowakowskiej, zmarłej w dniu 12.12.2007 r., w wysokości 1 458 zł. Powyższą Decyzję organ I instancji wydał na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy o  podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. i w oparciu o prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19.03.2008 r., sygn. akt II Ns XXX/08 o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgłoszenie SD-Z1 z dnia 26.05.2008 r. W dniu 28.07.2008 r. uregulowałam podatek w ustalonej przez organ I instancji wysokości. Jednocześnie od przedmiotowej Decyzji złożyłam odwołanie z dnia 11.08.2008 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy podnosząc, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19.03.2008 r., sygn. akt II Ns XXX/08 o stwierdzeniu przeze mnie nabycia spadku ze stwierdzeniem jego prawomocności zostało mi doręczone w dniu 12.05.2008 r., w związku z tym dopiero z tą chwilą uzyskałam pełną i jednoznaczną wiedzę dotyczącą nabycia spadku po zmarłej Agnieszce Nowakowskiej, a tym samym mogłam dokonać skutecznego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym zgłoszenia nabycia spadku do właściwego organu podatkowego. Powyższego dokonałam w terminie miesiąca od doręczenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wobec czego, wbrew Decyzji organu I instancji, winno mi przysługiwać zwolnienie od podatku na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 45, poz. 207). 
	Decyzją z dnia 16.09.2008 r., sygn. akt PBX/XXXX - XX/08 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy utrzymał w mocy Decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu przedmiotowej Decyzji organ odwoławczy stwierdził, iż postanowienie o stwierdzeniu przeze mnie nabycia spadku uprawomocniło się w dniu 10.04.2008 r., zaś zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych złożone przeze mnie zostało w dniu 27.05.2008 r. Przy czym nie ma znaczenia w tym względzie fakt, iż wiedzę o prawomocności przedmiotowego postanowienia nabyłam w dniu doręczenia mi jego odpisu ze stwierdzeniem prawomocności tj. 12.05.2008 r., gdyż miesięczny termin do zgłoszenia nabycia do stosownego organu podatkowego w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia zaczyna biec od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W konsekwencji wobec złożenia przeze mnie zgłoszenia w dniu 27.05.2008 r. tj. po upływie wskazanego wyżej miesięcznego terminu, organ odwoławczy uznał, iż organ I instancji słusznie przyjął, iż zwolnienie od podatku mi nie przysługuje i prawidłowo ustalił wysokość zobowiązania w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 458 zł. Powyższą Decyzję organ odwoławczy wydał, podobnie jak organ I instancji, w oparciu o art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w chwili wydawania decyzji, tj. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stała się ostateczna.
	Wyrokiem z dnia 4.06.2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.
	Zgodnie zaś z art. 240 § 1 pkt 8) Ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny, przy czym wznowienie postępowania z tej przyczyny następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ww. Wyrok Trybunału został ogłoszony  w Dzienniku Ustaw z 2013 r., pod pozycją 692, w dniu 18.06.2013 r., w związku z tym niewątpliwie termin do wniesienia niniejszego wniosku upływa 18.07.2013 r. Nie ulega także wątpliwości, iż w świetle przedstawionych przeze mnie okoliczności sprawy zachodzą uzasadnione przesłanki do wznowienia postępowania na podstawie wskazanego przeze mnie przepisu art. 240 § 1 pkt 8) Ordynacji podatkowej. Zarówno bowiem z Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jak i utrzymanej przez tę Decyzję w mocy Decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wynika jednoznacznie, iż obie te decyzje wydane zostały w oparciu o przepis art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., a więc przepis prawa uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych samych względów, za zasadne należy uznać także, mając na uwadze przepis art. 245 § 1 pkt 1) Ordynacji podatkowej, żądanie uchylenia w całości Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008 r., sygn. akt PBX/XXXX-XX/08 i orzeczenie co do istoty sprawy. Bowiem z pewnością Decyzja ta pozostaje w sprzeczności z orzeczeniem Trybunału, wobec czego winna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, a w konsekwencji Decyzja organu I instancji powinna zostać poddana ponownej kontroli merytorycznej, oczywiście także z uwzględnieniem powołanego powyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
	Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek uznać należy za w pełni uzasadniony i konieczny. W związku z tym wnoszę jak w petitum.


Uwaga! Dokument ten stanowi jedynie wzór wniosku – przed podpisaniem należy uzupełnić/zastąpić podane dane oraz opis sytuacji faktycznej własnymi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zgłosić się z pytaniem do doświadczonego radcy prawnego lub adwokata.
Więcej informacji na stronie Kancelarii Prawnej SUBVENIO: http://subvenio.pl/link/212

