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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspól-
nego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności li-
cencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich 
(Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, s. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 380, z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 128)
p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)
r.o.d.o.f. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 

sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszaco-
wania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób 
fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1176)

r.o.d.o.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 
sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowa-
nia oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób 
prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186)

r.p.p.k. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie pro-
wadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1037)

2003/49/WE
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r.p.s. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 
Dz. Urz. UE C z 26.10.2012, s. 47)

u.d.u. – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.)

u.f.i. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.)

u.i.k.e. – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1147)

umowa z Czechami – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 
13 września 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991)

umowa z RFN – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 12, poz. 90)

umowa z Rosją – umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Ro-
syjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569 ze sprost.)

u.o.f.e. – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.)

u.o.p.n.l. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377)

u.p.c.c. – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)
u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)
u.p.p.e. – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytal-

nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 710)
u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 86)
u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
u.r. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
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ustawa zmieniająca – ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 z późn. zm.)

u.z.f.ś.s. – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

u.z.p.d. – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Czasopisma i publikatory

Dz. Urz. MF – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
M. Pod. – Monitor Podatkowy
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A
Pr. i Pod. – Prawo i Podatki
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
VPiP – Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika

Inne

CBR – centrum badawczo-rozwojowe
CFC – Controlled Foreign Corporation
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
FI – fundusz inwestycyjny
IKE – indywidualne konto emerytalne
IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
IS – Izba Skarbowa
KKM OECD – Komentarz do konwencji modelowej OECD (według wydania: Modelowa 

Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Warszawa 2006
KŚT – klasyfikacja środków trwałych
KWI – komercjalizacja własności intelektualnej
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OFE – otwarty fundusz emerytalny
PAP – program akcjonariatu pracowniczego
PCN – metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
PGK – podatkowa grupa kapitałowa
PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
podatnik CIT – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
podatnik PIT – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
PPE – pracownicze programy emerytalne
SKA – spółka komandytowo-akcyjna
spółka osobowa – spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa [uwa-

ga: skrót nie obejmuje spółek komandytowo-akcyjnych będących spółkami 
osobowymi na gruncie przepisów prawa handlowego, ale mających status 
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych]

z 2014 r.
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SSE – specjalna strefa ekonomiczna
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
umowy – dwustronne umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opo-

datkowania (co do rodzaju aktu prawnego, bez określenia co do tożsamości)
UZP – układ zbiorowy pracy
WNIP – wartość niematerialna i prawna
ZCP – zorganizowana część przedsiębiorstwa
ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ZSK – zagraniczna spółka kontrolowana

międzynarodowe
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WSTĘP

Przedstawiana Czytelnikom książka zawiera omówienie kilkuset problemów związanych 
z rozliczaniem podatków dochodowych. Publikacja nie jest stricte komentarzem do ustaw po-
datkowych. Książka zawiera autorski wybór tematów poddanych analizie (dzięki takiemu za-
biegowi prezentowane problemy mogły zostać opracowane szczegółowo).

W niniejszym opracowaniu przedstawione są zagadnienia będące najczęstszym 
(powszechnym) przedmiotem wątpliwości podatników, służb księgowych, doradców podat-
kowych oraz urzędników skarbowych. W wyborze tematów autor starał się również uwzględ-
nić problemy rzadko poddawane analizom w doktrynie i praktyce prawnej.

Książka adresowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się zawodowo prawem 
podatkowym. Szeroki zakres opisanych w niej zagadnień może zainteresować nią również po-
znających prawo podatkowe studentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych.

Obecna praktyka skarbowa oraz sądowa de facto uniemożliwiają podatnikom korzystanie 
z interpretacji skarbowych oraz wyroków jako pewnego i stabilnego źródła wiedzy oraz wska-
zówek wykonywania obowiązków podatnika, płatnika itp. Sprzeczne tezy, zmieniające się linie 
interpretacyjne i niejasne rozstrzygnięcia powodują, że trwający w ostatnich latach proces na-
bierania przez polski system prawny cech systemów prawa precedensowego powoli odchodzi 
w niepamięć. Praktycy podatkowi ponownie podstawową wagę przykładają do treści przepisu, 
uwzględniając w sposób wiążący jedynie uchwały składów poszerzonych NSA. Komentarze 
mają na celu ułatwienie Czytelnikom dokonania praktycznych rozliczeń podatkowych. Au-
tor w każdej sprawie przedstawia swój pogląd prawny. Niezależnie od przedstawianych przez 
niego tez – referowane są linie wykładni sądowej i skarbowej, nawet jeżeli ich sprzeczna treść 
wzmaga jedynie poczucie chaosu prawnego.

W trakcie prac wydawniczych część wyroków sądów pierwszej instancji oraz interpretacji 
skarbowych mogła ulec uchyleniu. Jeśli chodzi o wyroki WSA, podawany jest ich status na dzień 
zakończenia prac autorskich (orzeczenie prawomocne lub nieprawomocne). W takim przypad-
ku powoływane orzeczenia należy uznać za obraz historycznych trendów interpretacyjnych.

W książce dokonano próby usystematyzowania opisu w jednostkach i rozdziałach tema-
tycznych. Część jednostek redakcyjnych mieści się w zakresie dwóch lub więcej rozdziałów 
(np. opis zwolnienia dotyczącego osób przebywających czasowo za granicą – art. 21 ust. 1 
pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. – mógł być umieszczony w rozdziałach dotyczących zwol-
nień przedmiotowych oraz międzynarodowych problemów podatkowych). Autor przyznaje się 
także do niekonsekwencji zakresu komentarzy. W niektórych przypadkach przyjęto zasadę 
pełnego opisu problemu (strony przychodowej i kosztowej), w innych zaś – dokonano podziału 
(odrębnie opisując przychody i zwolnienia, koszty, metodę rozliczenia dochodu itp.). W celu 
ułatwienia Czytelnikowi odszukania właściwych jednostek redakcyjnych omawiających dane 
zagadnienie – oprócz podziału na rozdziały oraz nadania poszczególnym punktom opisowych 
tytułów – do tekstu dołączono trzy skorowidze: przepisów (podający podstawowe przepisy 



26

Wstęp

ustaw podatkowych regulujące przedmiot komentarza, podzielony na skorowidz przepisów CIT 
i skorowidz przepisów PIT) oraz zmian na 2015 r. (zawierający komentarze opisujące przepisy 
zmienione z dniem 1 stycznia 2015 r. i mające ulec zmianie w najbliższej przyszłości). Jeśli 
chodzi o skorowidze przepisów, autor przyjął dwie zasady powołania regulacji. W przypadku 
artykułów o „zamkniętym” zakresie przedmiotowym (np. art. 12 u.p.d.o.f.) skorowidz odnosi 
się do „całej” jednostki normatywnej, a w przypadku przepisów „złożonych” (np. art. 21, 22, 
23 u.p.d.o.f.) w skorowidzu podawane są właściwe ustępy i punkty przepisu.

Większość interpretacji dyrektorów izb skarbowych cytowanych w książce pochodzi ze 
strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.
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Podmiot i przedmiot opodatkowania

Rozdział 1

PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

1. Podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.: „Przepisów ustawy nie stosuje się do: przychodów 
podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”. Natomiast według art. 1 ustawy 
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 86): 
„Podatkowi od spadków i darowizn […] podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rze-
czy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wyko-
nywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
 1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia te-

stamentowego;
 2) darowizny, polecenia darczyńcy;
 3) zasiedzenia;
 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę da-

rowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego 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”.

Zgodnie zaś z art. 2 u.p.s.d. „Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub 
praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia 
spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce 
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ostatnią regulacją określającą zakres obowiązku podatkowego w podatku od spadków 
i darowizn jest art. 3 u.p.s.d., stanowiący, że: „Podatkowi nie podlega:
 1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie 
byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

 2) nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw 
pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobni-
czych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
[…]

 4) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;
 5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwar-

tego funduszu emerytalnego;
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 6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytal-
nym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;

 7) nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa 
w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.
Przepisami u.p.d.o.f. nie są objęte te dochody (przysporzenia), które „podlegają” prze-

pisom u.p.s.d. Zastosowanie przewidzianych w dalszych regulacjach u.p.s.d. zwolnień nie 
skutkuje zatem opodatkowaniem przysporzenia podatkiem dochodowym (dotyczy to również 
zwolnienia „pełnego” wynikającego z art. 4a u.p.s.d.). Istotne jest, aby z uwagi na tytuł prawny 
nabycia oraz podmiotowość nabywcy nabycie podlegało regulacjom u.p.s.d.

Chociaż przepisy u.p.s.d. identyfikowane są powszechnie z nabyciem tytułem spadku lub 
darowizny, z powołanych regulacji wynika bardziej skomplikowany model opodatkowania.

Jako pierwsze kategorie świadczeń opodatkowanych zgodnie z u.p.s.d. wymienione są:
 1) dziedziczenie – art. 922 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
 2) zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny (art. 968 i n. k.c.);
 3) polecenie testamentowe – art. 982 k.c.;
 4) darowizna (art. 888 k.c. i n.), polecenie darczyńcy (art. 893 k.c. i n.);
 5) zasiedzenie (art. 172 i n. k.c.);
 6) nieodpłatne zniesienie współwłasności (art. 211 k.c. – z zastrzeżeniem braku spłat);
 7) zachowek, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę da-

rowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu (art. 991 k.c. i n.);
 8) nieodpłatne: renta (art. 903 i n. k.c.), użytkowanie (art. 252 i n. k.c.) oraz służebność (art. 285 

i n. k.c.).
Wśród tytułów prawnych podlegających u.p.s.d. są też zatem stosunki obligacyjne (także 

inne niż darowizna), instytucje prawa rzeczowego oraz spadkowego (również inne niż samo 
dziedziczenie).

Artykuł 1 u.p.s.d. wymienia też przypadki nabycia mienia na podstawie szczególnych 
czynności prawnych dokonywanych na wypadek śmierci (opisane w niniejszej książce we 
właściwych przedmiotowo komentarzach). Podlegają one przepisom u.p.s.d. i są wyłączone 
z zakresu przedmiotowego u.p.d.o.f.

Artykuł 2 u.p.s.d. określa terytorialny zakres obowiązywania ustawy. Wynika z niego, 
że nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywa-
nych za granicą nie podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy 
darowizny nabywca nie był obywatelem polskim lub nie miał miejsca stałego pobytu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. We wskazanych wyżej przypadkach przepisy u.p.s.d. nie 
mają zastosowania, co oznacza, że nie odnosi się tu wyłączenia stosowania regulacji u.p.d.o.f. 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Omawiane przysporzenia mogą formalnie podlegać 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli zostaną objęte nieograniczonym obowiązkiem 
podatkowym (skoro nabycie następuje za granicą, dochody pozostają poza zakresem ograni-
czonego obowiązku podatkowego). Może bowiem zaistnieć sytuacja, gdy zagraniczny po-
datnik, przebywając na terytorium Polski przez 184 dni, podlegać będzie nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu (ten rodzaj czasowego pobytu nie zostanie zaś uznany za pobyt 
stały w rozumieniu art. 2 u.p.s.d.).

Artykuł 3 u.p.s.d. wymienia szczególne rodzaje przysporzeń, w przypadku których chociaż 
nabycie następuje w drodze spadku lub darowizny, szczególne okoliczności dotyczące osoby 
podatnika lub przedmiotu nabycia wyłączają świadczenia spod rygoru u.p.s.d. – poddając je 
w konsekwencji opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatkowi od spadków i darowizn 
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nie podlega zatem nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Pol-
ski lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Polski, jeżeli w dniu na-
bycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie 
mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski. Ponieważ ww. rzeczy i prawa 
znajdują się na terytorium Polski, uzyskanie przychodu następuje na terytorium RP, a zatem 
mieści się w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego (który dotyczy również osób 
niemających w Polsce miejsca zamieszkania).

Z powyższego opisu wynika, że istnieje pole czynności nabywania rzeczy i praw przez 
podatników PIT, które chociaż następują w drodze spadku lub darowizny, mogą podlegać 
przepisom u.p.d.o.f.

Ponadto w stosunku do wszystkich podatników przepisom u.p.s.d. nie podlega naby-
cie praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towaro-
wych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Ponie-
waż ww. prawa mają wartość rynkową, można postawić tezę, że ich nabycie rodzi przychód 
opodatkowany podatkiem dochodowym. W praktyce skarbowej można się jednak spotkać 
z aprobatą poglądu, że dopiero realizacja tych praw przez czynności skutkujące uzyskaniem 
przysporzeń (zbycie, udzielenie licencji) rodzi opodatkowany przychód.

Bezspornie rodzi zaś przychód podlegający regulacjom u.p.d.o.f. nabycie: środków z pra-
cowniczego programu emerytalnego, środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka 
otwartego funduszu emerytalnego, środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emery-
talnym, oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, a także kwoty składek 
zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.).

Opisane powyżej zasady opodatkowania mają zastosowanie jedynie w przypadku osób 
fizycznych. Osoba prawna nabywająca majątek w drodze np. darowizny lub spadku nie jest 
podatnikiem podatku od spadków i darowizn. Wszelkie przysporzenia tej kategorii podatni-
ków podlegają przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.).

2. Majątek wyłączony od dziedziczenia

W pkt 1 – Podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn przedstawiono zasady 
podlegania przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku 
od spadków i darowizn różnego rodzaju przysporzeń. W przypadku niektórych świadczeń na 
mocy szczególnych przepisów następuje wyłączenie ich z masy spadkowej. Nabycie na pod-
stawie szczególnych podstaw prawnych skutkuje brakiem zastosowania przepisów u.p.s.d., 
a w konsekwencji – opodatkowanie nabycia przepisami u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 922 § 2 k.c.: „Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle zwią-
zane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone 
osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Przykładem regulacji wyłączającej majątek zmarłej osoby od dziedziczenia jest art. 631 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. 
zm.), stanowiący, że: „Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątko-
we ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka 
oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich 
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