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Wykaz skrótów 17
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u.z.s. – ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej (Dz.U. poz. 1629)
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ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAiSN – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych (od 1995 r. do 2002 r.)
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.)
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Spo-
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OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Generalnej
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP – Państwo i Prawo
PN – Przegląd Notarialny
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PP – Przegląd Podatkowy
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PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PS – Przegląd Sądowy
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PiZS – Prawo i Zabezpieczenie Społeczne
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TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
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Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
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Od 1.01.2007 r. obowiązują przepisy ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o po-
datku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U. poz. 1629; nowela listopadowa). Z dniem 2.10.2008 r. natomiast weszła w ży-
cie ustawa z 24.08.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; nowela sierpniowa). Przepisy tej ostatniej ustawy 
wprawdzie nie zmieniły ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 644), jednakże w nawiązaniu do zmian wprowadzonych nowelą 
listopadową wskazały na konieczność kompleksowego zajęcia się problematyką cy-
wilnoprawną i podatkową tych tytułów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od spadków i darowizn.

Z kolei z dniem 1.01.2016 r. weszła w życie ustawa z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045 ze zm.), 
która w art. 4 zmieniła przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie 
nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zwolnienia od podatku nabycia własności 
gruntów stanowiących gospodarstwo rolne, zwolnienia podmiotowego w odniesieniu 
do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze zasiedzenia, a  także 
w odniesieniu do powstawania obowiązku podatkowego przy nabyciu w częściach. 
Dokonano też zmian w zakresie obowiązków notariusza jako płatnika.

W  niniejszym wydaniu ponadto przedstawiono liczne nowe orzeczenia sądów 
administracyjnych, wraz z  komentarzem, dotyczące zwolnienia podmiotowego 
z art. 4a u.p.s.d., zbiegu podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących po-
krycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz 
podatku od spadków i darowizn. W odrębnym punkcie (część II, podrozdział 3.6) 
zamieszczono również komentarz w odniesieniu do problematyki stwierdzenia przez 
sądy rejonowe prawomocności postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym 
wydaniu przedstawiono także najnowsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego z za-
kresu podatku od spadków i darowizn z komentarzem autora.

Z  dniem 23.10.2011 r. z  mocy ustawy z  18.03.2011 r. o  zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  poz.  458) weszły w  życie przepisy 
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art. 9811–9816 k.c., wprowadzające instytucję zapisu windykacyjnego. Równocześnie 
przepisy tej ustawy zmieniły wiele przepisów Kodeksu cywilnego, np. w odniesie-
niu do wykonawcy testamentu, a przede wszystkim wprowadziły zmiany do ustawy 
o podatku od spadków i darowizn, w szczególności w zakresie opodatkowania (zwol-
nienia od podatku) tego zapisu. Oznacza to konieczność uwzględnienia tych zmian 
w niniejszej monografii.

W dniu 5.07.2018 r. została uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsię-
biorstwem osoby fizycznej1. Jej przepisy, a w szczególności zmiany wprowadzone nią 
(art. 66) do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostały objęte tą publikacją.

Niniejsza książka obejmuje trzy zagadnienia, a mianowicie:
 1) cywilnoprawne ujęcie problematyki prawa spadkowego, czyli spadku, dziedzi-

czenia, testamentów, zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego, polecenia testa-
mentowego, zachowku, postępowania o  stwierdzenie nabycia spadku i  o  dział 
spadku, a także instytucji notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia i eu-
ropejskiego poświadczenia spadkowego, a  ponadto darowiznę, polecenie dar-
czyńcy, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rentę, użytkowanie i służebności;

 2) zagadnienia prawnopodatkowe, które wiążą się nie tylko z  opodatkowaniem 
spadku, darowizny, zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, 
polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego znie-
sienia współwłasności, zachowku oraz nieodpłatnych: renty, użytkowania i słu-
żebności, lecz również następstwa prawnego spadkobierców;

 3) wzory pism z zakresu prawa spadkowego oraz formularze i decyzję podatkową.

W publikacji przybliżono istotę i  sens wprowadzonych instytucji prawnych: aktu 
poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego poświadczenia spadkowego. Przed-
stawiono zalety i wady tych instytucji prawnych, by pozostawić czytelnikom i pod-
miotom zamierzającym skorzystać z tego rozwiązania możność podjęcia świadomej 
decyzji co do wyboru drogi uregulowania praw spadkowych.

Książka niniejsza jest szczególna z kilku względów. Jak się wydaje, kompleksowość 
przedstawionej w niej problematyki umożliwia równie kompleksowe rozwiązanie licz-
nych problemów wiążących się z nabyciem spadku czy zawarciem umowy darowizny. 
Z tego też względu znalazły się w niej rozważania odnoszące się do przejęcia przez 
spadkobierców praw i obowiązków podatkowych spadkodawcy (art.  97–106 o.p.). 
Omówione zostały także zagadnienia związane z konsekwencjami w zakresie opo-
datkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub po-
chodzących ze źródeł nieujawnionych oraz powołania się przez podatnika na nie-
opodatkowaną darowiznę jako mienie, które może je pokryć (rozdział 5a u.p.d.o.f.). 
Równie istotne miejsce w tej pracy zajmują wzory, które dotyczą praktycznie wszyst-

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 1629.
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kich cywilistycznych i prawnopodatkowych sytuacji w odniesieniu do wymienianych 
tu źródeł nabycia.

Szeroki zakres przedstawionych w książce problemów umożliwi korzystanie z niej 
nie tylko podatnikom od spadków i darowizn, lecz również adwokatom, radcom 
prawnym i doradcom podatkowym.
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Rozdział 1

Spadek i jego Skład

1.1. pojęcie „prawo spadkowe”

Określenie „prawo spadkowe” nie ma znaczenia normatywnego i nie występuje też 
w przepisach prawa. Jest to określenie z zakresu piśmiennictwa2, które rozumiane jest 
różnie. Przyjmuje się, że jest to dział prawa cywilnego, którego przepisy normują przej-
ście praw i obowiązków zmarłego na inne osoby3. Jest ono w tym znaczeniu utożsa-
miane z dziedziczeniem, określeniem spadkobierców, ich pozycji oraz ochroną intere-
sów najbliższej rodziny. Rozróżnia się też pojęcie prawa spadkowego sensu largo i sensu 
stricto4. W pierwszym rozumieniu oznacza ono według autora „zbiór norm – także 
spoza IV księgi kodeksu cywilnego – w  tym powiązanych ściśle z  innymi działami 
prawa cywilnego, których wspólnym elementem jest określenie losów prawnych majątku 
osoby zmarłej”5. W tym znaczeniu do prawa spadkowego zalicza autor także np. prze-
pisy art. 611 k.p., art. 56 pr. bank. czy art. 58 § 1 pkt 4, art. 60, 64, 80, 99, 101, 124, 148 
§ 1 pkt 4, art. 183 i 583 k.s.h.6 Z kolei przez prawo spadkowe sensu stricto autor rozumie 
„zespół norm odnoszących się do spadku i jego przejścia na spadkobierców w drodze 
sukcesji uniwersalnej, tj. dziedziczenia oraz kwestii z tym związanych”7. Co charakte-
rystyczne, obie grupy poglądów wskazują na to, że prawo spadkowe spełnia dwie ważne 
funkcje: aksjologiczną i gospodarczą. Są nimi ochrona własności prywatnej i ochrona 
rodziny. Wynika to z konstytucyjnych uregulowań zawartych w art. 21 ust. 1 i art. 64 
ust. 1 Konstytucji RP. Pierwszy z nich stanowi, że: „Rzeczpospolita chroni własność 
i prawo dziedziczenia”. Oznacza to, że „ochrona własności bez względu na jej pod-

2 Zob. J.S. Piątowski, A. Kawałko, H. Witczak, Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego [w:] System 
Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, s. 4; P. Księżak, Prawo 
spadkowe, Warszawa 2017, s. 24–25.

3 J.S. Piątowski, Prawo…, s. 4.
4 P. Księżak, Prawo…, s. 24–25.
5 P. Księżak, Prawo…, s. 24.
6 P. Księżak, Prawo…, s. 24.
7 P. Księżak, Prawo…, s. 28.
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miot, jest podstawową cechą ustroju gospodarczego, którego immanentny składnik sta-
nowi względna gwarancja nienaruszalności własności w drodze decyzji ustawodawczej, 
co oznacza, że przepis ten tworzy dla państwa zakaz uniemożliwienia lub utrudnienia 
dostępu do dóbr chronionych (własności i  innych praw majątkowych) oraz nakaz ich 
kompleksowej ochrony w kontekście własnych i działań osób trzecich”8. Z kolei z art. 64 
ust. 1 Konstytucji RP wynika, że: „Każdy ma prawo do własności, innych praw mająt-
kowych oraz prawo dziedziczenia”. „Wzajemna relacja art. 21 i 64 Konstytucji RP nie 
polega na stosunku uzupełniania się pojęcia «własność» bowiem w art. 21 konsumuje 
pojęcie «prawo własności i innych praw majątkowych» z art. 64, ale na ujęciu tych praw 
w zupełnie innych kategoriach”9. „O ile więc art. 21 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje 
na znaczenie praw własności w kontekście ogólnoustrojowych regulacji systemowych, 
o tyle art. 64 ust. 1 odnosi się już do sytuacji prawnej jednostek, uściślając wcześniej 
wyrażone gwarancje systemowe w kontekście praw i wolności człowieka”10. Tym samym 
określenie „prawo dziedziczenia” oznacza, że własność osoby zmarłej nie może z chwilą 
jej śmierci wygasnąć. Podobnie nie mogą wygasnąć też i inne prawa majątkowe osoby 
zmarłej, gdyż i jedne, i drugie objąć musi prawo dziedziczenia, bez względu na to, czy 
nastąpi w drodze następstwa pod tytułem ogólnym czy szczególnym11.

1.2. cechy spadku

Podstawowym pojęciem prawa spadkowego jest „spadek”, gdyż w  sposób ogólny 
wskazuje, które z praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym przechodzą 
na spadkobierców osoby zmarłej. W  piśmiennictwie nie ma zgodności poglądów 
co do charakteru art. 922 § 3 k.c., w szczególności co do jego definicyjnego znacze-
nia12. Jest przy tym zagadnieniem istotnym w tej kwestii to, że chodzić musi o de-
finicję kodeksową, co z założenia mogłoby oznaczać, że powinna obowiązywać na 
gruncie całego prawa cywilnego13. Należy jednak wskazać, że w tej kwestii art. 922 
§ 1–3 k.c. nie jest klasyczną definicją spadku, gdyż nie wskazuje, że „spadkiem jest” 
czy „spadek jest to”, lecz określa jego cechy umożliwiające zaliczenie danego prawa 
lub obowiązku do spadku. Te cechy mają dla tego zaliczenia walor konstytutywny, 
co ma i dobrą, i złą stronę. Kwestia pierwsza polega na tym, że różnorodność praw 

8 M. Kaliński, A. Krzywoń, „Własność” jako przedmiot ochrony na podstawie art. 21 ust. 1 Konstytu-
cji RP, PS 2015/1, s. 17–32.

9 M. Kaliński, A. Krzywoń, „Własność” jako…, s. 17.
10 E. Laskowska, Konstytucyjne podstawy ochrony prawnoautorskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego” 2015/4, s. 5–25.
11 Zob. wyrok TK z 31.01.2001 r., P 4/99, OTK-A 2001/1, poz. 5; wyrok TK z 5.09.2007 r., P 21/06, 

OTK-A 2007/8, poz. 96.
12 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967, s. 36; E. Skowrońska  -Bocian, Pra-

wo spadkowe, Warszawa 2006, s. 10; J. Ignaczewski, Prawo spadkowe. Komentarz, Warszawa 2004, s. 38; 
J.S. Piątowski [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1985, 
s. 47; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 33.

13 S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i  zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, 
s. 118–119.
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i obowiązków, brak uniwersalnej definicji praw majątkowych pozwala na w miarę 
swobodne ich kwalifikowanie do spadku, natomiast nieczytelność choćby jednego 
z elementów konstytutywnych niewątpliwie to zadanie utrudnia. Dlatego też należy 
się zgodzić z poglądami wskazującymi, że art. 922 § 3 k.c. jest tylko punktem wyjścia 
do określenia kryteriów zaliczenia danych praw i obowiązków do spadku14, a zatem 
kryteriami konstytutywnymi dla zaliczenia danego prawa lub obowiązku do spadku 
są te, które łącznie spełniają poniższe przesłanki:
 1) mają charakter cywilnoprawny,
 2) mają charakter majątkowy,
 3) nie są ściśle związane z osobą zmarłego,
 4) nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy osoby te są spad-

kobiercami15.
Zatem „spadek obejmuje tylko prawa i  obowiązki majątkowe, natomiast poza 
jego zakresem pozostają prawa i  obowiązki niemajątkowe. Prawa i  obowiązki 
niemajątkowe co do zasady wygasają z chwilą śmierci podmiotu uprawnionego 
lub zobowiązanego”16.
Z  art.  922 § 3  k.c. wynika więc, że: do spadku wchodzą prawa i  obowiązki 
o charakterze majątkowym i cywilnoprawnym z wyjątkiem: praw i obowiązków 
niemajątkowych, praw i  obowiązków ściśle związanych ze spadkodawcą, praw 
i obowiązków przechodzących na określone osoby niezależnie od tego, czy są one 
spadkobiercami, jako długi spadkowe wchodzą obowiązki, które nie ciążyły na 
spadkodawcy, bo wygasły lub wynikały z umów rozwiązanych na skutek śmierci 
spadkodawcy oraz obowiązki związane z samym faktem śmierci spadkodawcy.
Zauważyć też należy, że obowiązki majątkowe – mimo braku wyraźnego wska-
zania normatywnego – mają charakter cywilnoprawny i  należą do spadku17. 
W powyższym przypadku odnosi się to w szczególności do obowiązku wynika-
jącego z art. 46 § 1 k.k. orzeczenia naprawienia szkody wyrządzonej przestęp-
stwem lub wypłacenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie  wydaje się, 
by pogląd ten rozwiązywał jakiś problem, skoro taki charakter odszkodowania 
i zadośćuczynienia wynika prawie wprost z powołanego przepisu.
Z przepisu tego wynika, jak się wydaje, jeszcze jedna istotna przesłanka pojęcia 
spadku, a mianowicie to, że majątkowe prawa i obowiązki mogą być przedmio-
tem dziedziczenia tylko wtedy gdy:

 5) będą istnieć co najmniej w chwili otwarcia spadku.

W  sposób najpełniejszy tę przesłankę wyraził SN w  wyroku z  24.09.2004 r., 
II PK 25/0418, w którym stwierdził, że: „nabycie prawa do akcji na zasadach preferen-

14 J.S. Piątowski, Prawo…, s. 33; E. Skowrońska  -Bocian, Prawo…, s. 10–11.
15 E. Skowrońska  -Bocian, Prawo…, s. 10–11.
16 P. Księżak, Prawo…, s. 49.
17 Wyrok SN z 10.08.2017 r., II CSK 844/16, „Glosa” 2018/1, s. 95, z glosą aprobującą J. Trzewika, tam-

że, s. 95–102.
18 OSNP 2005/10, poz. 141.
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Stefan Babiarz – doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor 
kilkudziesięciu monografii, komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, 
administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.

W publikacji w sposób kompleksowy zostały zaprezentowane instytucje spadku, darowizny 
oraz inne tytuły nabycia własności rzeczy i praw majątkowych. 

W pierwszej części zostały omówione m.in. dziedziczenie, zapis zwykły i zapis windykacyjny, 
europejskie poświadczenie spadkowe, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, notarialny 
rejestr testamentów (Rejestr Spadkowy) – w tym relacje między tymi dokumentami. 

Druga część dotyczy aspektu prawnopodatkowego wszystkich tytułów opodatkowania podat-
kiem od spadków i darowizn. 

W części trzeciej opracowania znalazły się wzory pism z zakresu prawa spadkowego, wzory 
testamentów, w tym notarialnego z zapisem windykacyjnym oraz akt poświadczenia dziedzicze-
nia ze stwierdzeniem nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, a także wzór europejskiego 
poświadczenia spadkowego. Zostały one opatrzone krótkimi objaśnieniami.

Autor analizuje najnowsze rozwiązania prawne w ujęciu cywilnoprawnym i podatkowym 
związane z ustawą z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 
Odnosi się również do wszystkich najnowszych zmian prawnych objętych problematyką 
zarówno cywilnoprawną, jak i podatkową.

Książka jest przeznaczona dla prawników-praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, 
radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządo-
wej, a także dla osób, które mogą być m.in. spadkodawcami, spadkobiercami, obdarowanymi.
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