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ROZDZIAŁ 1

Przedmiot opodatkowania

 Art. 1. [Zakres opodatkowania]

1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwan emu dalej „podatkiem”, 
podlega  nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdują-
cych się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw mająt-
kowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytułem:
 1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windy-

kacyjnego, polecenia testamentowego;
 2) darowizny, polecenia darczyńcy;
 3) zasiedzenia;
 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynio-

nej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia 
albo w postaci zapisu;

 6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnoś-
ciowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz 
nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika 
funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.



 Art. 1

18

Ustawa o podatku od spadków i darowizn 

Paweł Borszowski

1. Istota podatku od spadków i darowizn

 1. Przepis art.  1 ust.  1 u.p.s.d. jednoznacznie wskazuje istotę i  charakter 
prawny podatku od spadków i darowizn. Podatkowi temu podlega na-
bycie przez osoby fizyczne własności rzeczy bądź praw majątkowych 
z  określonych tytułów. Oznacza to więc podatek od nabycia majątku 
w postaci własności określonych rzeczy znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (zob. wyjątki w komentarzu do art. 2 u.p.s.d.) 
lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczy pospolitej 
Polskiej. Jest to zatem podatek majątkowy, tj.  od nabycia określonych 
składników rzeczowych majątku bądź składników „przedstawiających 
się” w formie praw majątkowych. Istotę podatku od spadków i darowizn 
podkreślono m.in. w wyroku WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r.1, przyjmu-
jąc, iż „1. Podatek od spadków i darowizn należy do typowych podatków 
majątkowych, wymierzanych od przyrostu substancji majątkowej, naby-
tej w sposób nieodpłatny. W związku z tym prawidłowość jego ustalenia 
zależna jest w pierwszym rzędzie od właściwego określenia przedmiotu 
opodatkowania”. Istotę tego podatku oddaje również najnowsze orzecz-
nictwo. Tytułem przykładu warto przywołać wyrok NSA z 18.01.2017 r.2, 
gdzie wskazano, że o ile w kategoriach obowiązku podatkowego należy 
traktować nabycie spadku w drodze dziedziczenia, to jednak przekształ-
cenie tego obowiązku w  zobowiązanie podatkowe jest zależne od tego 
„(…) czy skutkiem dziedziczenia jest przyrost czystej wartości majątku 
spadkobiercy (…)”.

 2. Określenie podatku od spadków i darowizn nawiązuje do jego pierwotne-
go kształtu normatywnego – w art. 1 ust. 1 u.p.s.d. wskazywano, iż podat-
kowi podlega nabycie własnośc i rzeczy znajdujących się w kraju lub praw 
majątkowych wykonywanych w  kraju w  drodze spadku lub darowizny. 
Przepis art. 1 u.p.s.d. był wielokrotnie zmieniany, zaś zmiana jaka dokona-
ła się  1.01.2003 r. na mocy przepisów art. 1 pkt 1 ustawy z 28.10.2002 r.3, 
rozszerzyła zakres tytułów powoduj ących skutek w postaci nabycia włas-
ności rzeczy lub praw majątkowych. Od tego momentu można stwierdzić, 
iż ustawodawca rozciąga pierwotny kształt tego podatku na inne tytuły 

 1 I SA/Gl 752/10, LEX nr 748337.
 2 II FSK 3846/14, LEX nr 2254383.
 3 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 200, poz. 1681).
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poza spadkiem i darowizną. Warto zatem podkreślić, że od czasu wspo-
mnianej nowelizacji art.  1 był pięciokrotnie zmieniany, wraz ze zmianą 
tytułu odnoszącego si ę do spadku, z „rozszerzeniem” na określone insty-
tucje. Powstaje zatem pytanie, czy nazwa „podatek od spadków i  daro-
wizn” jest odpowiednia, skoro zakres tytułów powodujących w rezultacie 
zakres przedmiotowy opodatkowania jest szerszy niż spadek i darowizna. 
Wydaje się, że w tym obszarze jest pewien chaos normatywny, gdyż usta-
wodawca część sytuacji podlegających opodatkowaniu objął podatkiem 
dochodowym, stąd też trudno w obecnym kształcie znaleźć odpowiednią 
nazwę dla tego podatku. Można zatem uznać, iż określenie tego świadcze-
nia podatkowego jedynie nawiązuje do jego pierwotnego kształtu norma-
tywnego. Zmiana nazwy musiałaby powodować jednocześnie weryfikację 
sytuacji podlegających opodatkowaniu w relacji do tych, które zostały ob-
jęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 3. Podatek od spadków i  darowizn jest podatkiem od przyrostu majątku, 
gdzie jednak oprócz skutku w postaci przyrostu majątku dochodzą rów-
nież powiązania rodzinne i osobiste4. W doktrynie przyjmuje się, że po-
datek ten należy zakwalifikować do podatków majątkowych, pomimo iż 
posiada on także pewne cechy podatku obrotowego czy dochodowego5.

2. Zakres podmiotowy

 4. Unormowanie podatku od spadków i darowizn jest przykładem regulacji, 
w której ustawodawca eksponuje zakres przedmiotowy opodatkowania. 
Brak jest natomiast jednostki redakcyjnej, dzięki której można byłoby 
oddzielnie ustalić zakres pojęcia podmiotu podatku. Niewątpliwie jest 
to cecha charakterystyczna polskich regulacji, zgodnie z którymi zakres 
podmiotowy jest ściśle powiązany z zakresem przedmiotowym opodat-
kowania. Zakres pojęcia podatnika dotyczy osób fizycznych, które są 
nabywcami własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z tytułów wskazanych w art. 1 u.p.s.d. Ponadto 

 4 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2011, s. 636. Autor podkreśla także, iż w przy-
padku, gdy konstrukcja podatku dotyczy wyłącznie przyrostu majątku bez uwzględnia-
nia powiązań rodzinnych czy osobistych podmiotów uczestniczących w obrocie prawami 
majątkowymi, można wykorzystać podatek dochodowy – R. Mastalski, Prawo…, s. 636.

 5 R. Mastalski, Prawo…, s. 636.
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Komentarz    

W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady opodatkowania nabycia 
majątku z tytułu spadku i darowizny. Autorzy, znani przedstawiciele doktryny prawa 
podatkowego, jak również praktycy, omawiają poszczególne zagadnienia, dokonu-
jąc analizy istotnych dla tego podatku konstrukcji prawnych. Wskazują na praktycz-
ne aspekty stosowania komentowanych przepisów, odwołując się także do bogatego 
orzecznictwa sądów administracyjnych oraz licznych publikacji z tego zakresu.
W książce omówiono zmiany, które w założeniu mają nie tylko uszczelnić system po-
datkowy, lecz również ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Rozważaniom poddano 
m.in. takie zagadnienia, jak:
–  objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własności rzeczy wspólnej 

(wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczaso-
wych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;

–  ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku z tytułu nabycia własności nierucho-
mości stanowiących gospodarstwo rolne;

–  zmiany w przepisach określających zwolnienie obejmujące nabycie własności rze-
czy lub praw przez najbliższą rodzinę;

–  doprecyzowanie warunku ulgi mieszkaniowej polegającej na zamieszkiwaniu przez 
5 lat;

–  zmiany dotyczące notariuszy, jako płatników podatku od spadków i darowizn.
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników organów podat-
kowych, sędziów, notariuszy, doradców podatkowych, a także podatników. Będzie 
również pomocnym źródłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów 
prawa i administracji.
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