Opodatkowanie darowizn od osób najbliższych
z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 27 października 2020 r.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że darowizny od najbliższych mogą wiązać się z opodatkowaniem. Zasadniczo
każdy obdarowany powinien zapłacić podatek. Na szczęście od zasady są wyjątki, które często zależą od osobistego
stosunku obdarowanego względem darczyńcy.
Co może być przedmiotem darowizny? Najczęściej przedmiotem darowizny są pieniądze. Żeby darowizna
pieniędzy nie wiązała się z opodatkowaniem, obdarowany musi udokumentować ich przekazanie przekazem
pocztowym albo na rachunek prowadzony przez bank albo SKOK. Drugim najczęstszym przedmiotem darowizny są
rzeczy. Rzeczy mogą być oznaczone co do tożsamości (np. telefon komórkowy o numerze IMEI 007, samochód
osobowy o numerze rejestracyjnym KR 77008) lub oznaczone co do gatunku (np. tona węgla). W drodze darowizny
można przekazać też prawa (np. prawo użytkowania wieczystego, prawo autorskie, własnościowe prawo do lokalu).
Darczyńca może przekazać obdarowanemu udział w określonej rzeczy, czy prawie (np. udział we własności
samochodu, tworząc tym samym współwłasność lub jeśli ustanowił już współwłasność, wówczas może przekazać
obdarowanemu swój udział).
W myśl art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej UPSiD) zwalnia się od podatku nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i
macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Innymi słowy, zasadniczo nie ma konieczności zapłaty podatku z powodu obdarowania przez osobę
najbliższą lub osoby najbliższe, ale pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego
(zasadniczo otrzymania darowizny) obdarowany lub obdarowani złożą w urzędzie skarbowym deklarację SD-Z2(6).
W sytuacji, gdy otrzymana darowizna nie pochodzi od osób wskazanych w art. 4a ust. 1 UPSiD, a jej wartość
przekroczy kwotę wolną od podatku, konieczne jest złożenie deklaracji SD-3(6) w terminie miesiąca od dnia nabycia
darowizny. Jeżeli obdarowanych jest więcej i darowizna staje się przedmiotem współwłasności, wówczas do
deklaracji SD-3(6) należy załączyć deklarację SD-3A(6).
W deklaracjach wpisuje się PESEL albo NIP a następnie datę nabycia darowizny oraz datę powstania
obowiązku podatkowego i wartość darowizny. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca
zamieszkania podatnika. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, wówczas
właściwy jest urząd, na którego obszarze znajduje się nieruchomość.
Wszystkie deklaracje można pobrać ze strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/ lub uzyskać w
urzędzie skarbowym. Poniżej znajduje się słowniczek pojęć istotnych przy wypełnianiu deklaracji SD-Z2:
1) numer NIP – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą,
2) data nabycia – określa moment kiedy rzecz lub prawo zostało wydane obdarowanemu,
3) data powstania obowiązku podatkowego – określa moment, kiedy darczyńca i obdarowany zawarli umowę
darowizny w formie aktu notarialnego, a jeśli przed nabyciem umowa nie została zawarta w takiej formie, to jest to
data nabycia,
4) darowizna – tytuł nabycia wskazywany w polu „D” deklaracji,
5) darowizna pieniężna – tytuł nabycia powodujący obowiązek wypełnienia pola „I” deklaracji, w którym należy
wskazać czy środku zostały przekazane pocztą albo na rachunek prowadzony przez bank albo SKOK (dokument ten
podlega załączeniu do deklaracji),
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6) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie – umowa darowizny w formie aktu notarialnego lub umowa darowizny
w innej formie, której wykonanie potwierdzono spełnieniem przyrzeczonego świadczenia (dokument ten nie podlega
załączeniu do deklaracji),
7) wartość rynkowa – wartość oszacowana w złotówkach, którą można ustalić np. na portalach ogłoszeniowych, przy
czym warto pamiętać, że opodatkowaniu podlega tylko wartość czysta, czyli wartość rynkowa pomniejszona o długi i
ciężary, np. zobowiązania obciążające rzecz, jak zastaw rejestrowy,
8) zstępny – osoba która pochodzi od obdarowanego, np. córka albo syn, w tym także adoptowani, wnuczka albo
wnuczek, itd., a od przedwczoraj (tj. 27 października 2020 r.) także dziecko wychowywane przez osobę sprawującą
pieczę zastępczą,
9) wstępny – osoba od której pochodzi obdarowany, np. matka albo ojciec, w tym także adoptujący, babcia albo
dziadek, itd., a od przedwczoraj (tu. 27 października 2020 r.) osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Wspomnianą wcześniej kwotę wolną reguluje art. 9 PSiDu. Kwota ta zależy od osobistego stosunku
obdarowanego względem darczyńcy i wynosi:
9.637 zł - jeżeli obdarowany jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej,
7.276 zł - jeżeli obdarowany jest osobą zaliczoną do II grupy podatkowej,
4.902 zł - jeżeli obdarowany jest osobą zaliczona do III grupy podatkowej.
Do pierwszej grupy podatkowej należą: małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn,
córka, w tym adoptowani, wnuki oraz prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, w tym adoptujący oraz dziadkowie),
rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa, przy czym jeszcze raz warto podkreślić, że od
przedwczoraj (tj. 27 października 2020 r.) za zstępnych uważa się także dzieci wychowywane przez osoby
sprawujące pieczę zastępczą, a wstępnych – osoby sprawujące wspomnianą pieczę (art. 14 ust. 4a PSiDu).
Do drugiej grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo
rodziców (np. wuj, ciotka), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo
małżonków (np. brat żony— szwagier), małżonków rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonków
innych zstępnych.
Natomiast trzecią grupę podatkową tworzą wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym
osoby niespokrewnione z obdarowanym.
Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero, gdy wartość
darowizny przekroczy właściwą kwotę wolną, przy czym ustalając tę kwotę należy zliczyć wszystkie darowizny od
darczyńcy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie obdarowanie.
Przykłady
Jeżeli Pani Edyta otrzyma od swojego taty darowiznę w postaci używanego samochodu osobowego o
wartości 9.000 zł, to zasadniczo pani Edyta nie będzie miała obowiązku składania deklaracji SD-3(6), gdyż wartość
darowizny nie przekroczy kwoty wolnej. Jeżeli jednak w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym pani Edyta
otrzymała wspomniany samochód, otrzymała też inne darowizny od swojego taty, a wartość tych darowizn po
zsumowaniu z wartością otrzymanego samochodu przekroczyła 9.637 zł, wówczas pani Edyta będzie mogła uniknąć
podatku od spadków i darowizn, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od otrzymania samochodu złoży deklarację SDZ2(6).
Nieco inna sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli pani Edyta otrzyma wspomniany samochód od swojej cioci
(siostry swojego taty). W takim przypadku przekroczona zostanie kwota wolna od podatku w wysokości 7.276 zł i
pani Edyta powinna złożyć deklarację SD-3(6). Zgodnie z art. 15 ust. 1 PSiDu należny podatek zostanie obliczony w
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sposób następujący: 9.000 zł - 7.276 zł = 1.724 zł. 1.724 zł x 7% = 120,68 zł (121 zł po zaokrągleniu do pełnych
złotych w górę). Niemniej w praktyce pani Edyta nie będzie musiała obliczać podatku, ponieważ podatek ten obliczy
za nią urząd skarbowy, a jego kwotę uwidoczni w decyzji podatkowej, którą wyśle do pani Edyty pocztą. Pani Edyta
będzie zobowiązana do uiszczenia podatku w terminie 14 dni od odebrania decyzji.
Mimo na miejscu pani Edyty warto sprawdzić, czy urząd skarbowy nie pomylił się podczas obliczania kwoty
podatku oraz pamiętać, że podając w deklaracji wartość darowizny nie można jej nadmiernie zaniżyć, ponieważ
zaniżenie wspomnianej wartości o więcej niż 33% względem wartości określonej w opinii powołanego przez urząd
skarbowy biegłego będzie równoznaczne z koniecznością poniesienia kosztów wspomnianej opinii.
Podsumowując warto wychodzić z założenia, iż zaufanie w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz
innych danin publicznych, a także wszelkich środków finansowych jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsza od
zaufania jest ich kontrolowanie, które przesądza o tym czy podejmowane przez podatnika decyzje i działania są
świadome i dojrzałe. Dlatego już wkrótce Sekcja Prawa Podatkowego Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej
Akademii razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” rozpocznie akcję edukacyjną
„Sprawdź, czy Twój PIT rozliczono prawidłowo”, w której kontroli poddany zostanie wymiar najpopularniejszego w
Polsce podatku, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Żeby skorzystać z usług świadczonych w ramach
akcji warto śledzić naszego Facebooka oraz wziąć udział w otwartym szkoleniu on-line, które odbędzie się już 6
listopada 2020 r. o godz. 18:20.
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