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2.2 Podmiot opodatkowania 

 

          Do końca 2006 roku podatnikami podatku  od spadków i darowizn były osoby fizyczne, 

bądź osoby prawne, dokonujące darowizn na rzecz osób fizycznych, bowiem obowiązek 

podatkowy ciążył solidarnie na darczyńcy i obdarowanym. Od 1 stycznia 2007 roku 

podatnikami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne, nabywające nieodpłatnie własność 

rzeczy lub praw majątkowych, w określony w ustawie o podatku od spadków i darowizn 

sposób.1  

 Nabywające nieodpłatnie majątkowe prawo podmiotowe w drodze darowizny, 

dziedziczenia, zapisu, bądź zasiedzenia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej podlega obowiązkowi podatkowemu w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem stwierdzić 

można, iż podatek ten we wskazanej wyżej sytuacji stanowi niejako uzupełnienie podatku od 

spadków i darowizn.  

 Kontrowersyjną kwestią jest, czy za podmiot opodatkowania uznać można poczęte lecz 

nie narodzone dziecko (tzw. nasciturus). Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa 

cywilnego, zgodnie z zasadą przyjętą z prawa rzymskiego, nasciturus jest podmiotem prawa, w 

każdym przypadku, w którym osiąga korzyść, pod warunkiem, że urodzi się żywy. Dziecko 

poczęte w chwili otwarcia spadku staje się zatem po żywym urodzeniu spadkobiercą lub 

zapisobiorcą, przy czym do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu 

spadku, jego nabycie ma charakter tymczasowy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt 

prawa podatkowego, zauważyć należy, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, zaś podmiotem, na którym ciąży 

obowiązek podatkowy jest narodzone dziecko.2  

 Ustawodawca w oparciu o stosunek nabywcy do darczyńcy lub spadkodawcy, 

wyrażający się pokrewieństwem, powinowactwem, albo przysposobieniem, podzielił 

podatników podatku od spadków i darowizn na trzy grupy podatkowe. W skład grupy pierwszej 

wchodzą osoby najbliżej z darczyńcą, bądź spadkodawcą związane, tj.: małżonek, zstępni, 

wstępni, pasierb, zięć synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Do drugiej grupy 

podatkowej zalicza się dalszych krewnych i powinowatych zbywcy, tj.: zstępnych rodzeństwa, 

                                                 
1 Etel L. (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s.435 
2 Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 

2015, s.161 i 162 
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rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa oraz 

małżonków innych zstępnych. Pozostali nabywcy tworzą trzecia grupę podatkową.3 

Zakwalifikowanie obdarowanego lub spadkobiercy do jednej z wyżej wymienionych grup 

podatkowych wpływa wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania oraz na wysokość samego 

podatku.  

 Antoni Hanusz w swoich rozważaniach zwraca uwagę na kwestię związaną z 

opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn konkubentów. Autor podkreśla, że do 

stosunków majątkowych konkubentów nie znajdują zastosowania regulujące sytuację 

małżonków przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w 

konsekwencji czego na gruncie przepisów ustawy o  podatku od spadków i darowizn 

konkubenci zaliczani są do trzeciej grupy  podatkowej, w której obowiązują najbardziej 

dotkliwe zasady opodatkowania. Konkubenci nie są uprawnieni też do korzystania z 

przewidzianych dla członków najbliższej rodziny zwolnień podatkowych, wprowadzonych z 

dniem 1 stycznia 2007 roku. W kontekście tym na uwagę zasługuje kwalifikowanie do 

właściwej grupy podatkowej małżonków, wobec których sąd orzekł separację. W literaturze 

przedmiotu podkreśla się, że separacja nie znosi więzi małżeńskich, w związku z czym 

będących w separacji małżonków zalicza się do pierwszej grupy podatkowej.4  

  

2.3 Przedmiot opodatkowania  

 

 Wbrew swojej nazwie podatek od spadków i darowizn nie obciąża wyłącznie majątku 

nabytego w drodze darowizny bądź spadku. Danina ta zgodnie z postanowieniami ustawy 

pobierana jest od nabycia przez osoby fizyczne rzeczy lub praw majątkowych w drodze:5 

• dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, bądź polecenia testamentowego, 

• darowizny i polecenia darczyńcy, 

• zasiedzenia, 

• nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, 

• zachowku, w przypadku, gdy osoba uprawniona nie uzyskała go w drodze uczynionej 

przez spadkodawcę darowizny albo w postaci zapisu w drodze dziedziczenia, 

• nieodpłatnej renty, służebności albo użytkowania. 

                                                 
3 ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.615), art.14 ust.3 

pkt.1, 2 i 3 
4 Hanusz A. (red.), Źródła finansowania… op. cit., s.162 i 163 
5 Etel L. (red.), Prawo… op. cit., s.435 i 436 
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Przedmiot podatku od spadków i darowizn stanowią również: wkład oszczędnościowy 

nabyty na podstawie dyspozycji wkładem złożonej na wypadek śmierci, uregulowanej 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz jednostki uczestnictwa 

nabyte na podstawie dyspozycji złożonej na wypadek śmierci przez uczestnika funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego.   

O momencie powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn 

decyduje sposób, w jaki podatnik nabył podlegający opodatkowaniu majątek.6 W 

zamieszczonej poniżej tabeli 2.1 zestawiono moment powstania obowiązku podatkowego dla 

poszczególnych dróg nabycia rzeczy lub praw podlegających opodatkowaniu podatkiem od 

spadków i darowizn.  

 

Tabela 2.1 Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn 

 

sposób nabycia moment powstania obowiązku podatkowego 

w drodze dziedziczenia 

(ustawowego lub 

testamentowego) 

z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o 

nabyciu spadku lub z dniem sporządzenia przez 

notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia 

w drodze zapisu, dalszego 

zapisu lub polecenia 

testamentowego 

z chwilą wykonania zapisu, dalszego zapisu lub 

polecenia 

tytułem zachowku z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części 

nabycie praw do wkładów 

oszczędnościowych (na 

podstawie dyspozycji wkładcy 

złożonej na wypadek śmierci) 

z chwilą śmierci wkładcy 

nabycie jednostek 

uczestnictwa (na podstawie 

dyspozycji złożonej przez 

uczestnika funduszu 

inwestycyjnego na wypadek 

śmierci 

z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego 

                                                 
6 Ibidem, s.436 
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w drodze umowy darowizny 

zawartej w formie aktu 

notarialnego 

z chwilą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, 

zawierającej oświadczenie darczyńcy o podarowaniu 

rzeczy lub praw oraz oświadczenie obdarowanego o 

przyjęciu darowizny  

w drodze umowy darowizny 

zawartej bez formy aktu 

notarialnego 

z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia 

w drodze polecenia darczyńcy z chwilą wykonania polecenia 

w drodze zasiedzenia 
z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu 

stwierdzającego zasiedzenie 

w drodze nieodpłatnego  

zniesienia współwłasności  

z dniem zawarcia umowy lub ugody albo 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu, których 

skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności 

w drodze nieopłatnej 

służebności, renty albo 

użytkowania 

z chwilą ustanowienia tych praw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Etel L. (red.), Prawo… op. cit., s.436 

 

Z osobliwym terminem powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn 

mamy do czynienia w przypadku nabycia niezgłoszonego do opodatkowania. I tak, w 

przypadku, gdy nabycie takie stwierdzone zostało pismem, obowiązek podatkowy powstaje z 

chwilą sporządzenia takiego pisma, przy czym gdy pismem tym jest postanowienie sądu 

stwierdzające prawa do spadku, obowiązek podatkowy powstaje z chwila uprawomocnienia się 

tego postanowienia. W pozostałych przypadkach niewyjawienia nabycia obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym bądź organem 

kontroli skarbowej na fakt nabycia. 


