ZADANIA Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN
Uproszczony algorytm rozwiązywania zadao z podatku od spadków i darowizn:
1. Określid grupę podatkową, do której należy nabywca.
2. Określid sposób nabycia rzeczy/praw majątkowych (np. darowizna, spadek).
3. Określid rodzaj nabytych dóbr (np. pieniądze, nieruchomośd, zabytek ruchomy)
4. Na podstawie ustaleo z pkt. 1-3 sprawdzid, czy można przyporządkowad wyłączenia/zwolnienia.
5. Obliczyd wysokośd należnego podatku, pamiętając o kilku głównych zasadach:
a) Zawsze po stronie darujący/obdarowany może występowad tylko jeden podmiot (zatem jeśli np.
babcia obdarowuje nowożeoców, to w rzeczywistości dokonuje dwóch darowizn osobno na rzecz
każdego z małżonków – w braku innych danych darowizny te są równe – 50% darowizny
„głównej”)
b) Zwolnienia wynikające z ustawy (art. 4) stosuje się przed odjęciem kwoty wolnej z art. 9
c) Pamiętad o prawidłowym wykonaniu ewentualnej kumulacji:
 Zaokrąglamy do pełnych złotych każdy podatek od pojedynczej darowizny – nie jesteśmy
jasnowidzami i nie wiemy przecież, czy będą kolejne darowizny.
 Do kumulacji bierzemy pod uwagę 5 lat poprzedzających rok, w którym otrzymaliśmy
ostatnią darowiznę/spadek/inny tytuł objęty opodatkowaniem od danej osoby – zatem
de facto liczymy dane z 6 lat.
 Dla kumulacji nieistotny jest sposób nabycia, tylko tożsamośd stron – zatem nic nie stoi
na przeszkodzie skumulowanie darowizny i spadku otrzymanego np. po wujku.
d) Tabelka z art. 15 jest po to, aby z niej korzystad. Nie ma co kombinowad.
6. Matematyka – matematyką, ustawa – ustawą. Chod nieraz szybciej policzyd „po swojemu”, to jednak
preferowane są metody obliczeo „w duchu ustawy”. Szkoda stracid punkty na egzaminie za lenistwo.

Tabela ze stawkami z art. 15

Zadanie 1.
Maciej w 2015 roku przyjął darowiznę w kwocie 14 000 zł od Daniela (męża swojej żony), z której to 6
000 zł wpłacił do spółdzielni mieszkaniowej jako częśd wkładu budowlanego.
Maciej w 2016 roku przyjął kolejną darowiznę od Daniela. Tym razem w kwocie 10 000 zł i również
przeznaczył ją na ratę wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.
Maciej w 2017 roku przyjął po raz trzeci darowiznę od Daniela. Składały się na nią kwota 8 000 zł oraz
narzędzia pracy przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym o wartości 2 000 złotych.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn, jaką zapłacił Maciej.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Maciej dla Daniela (rodzeostwo małżonka) – II grupa podatkowa (kwota wolna – 7 276 zł)
Maciej otrzymał w 2015, 2016 i 2017 trzy darowizny. Między ostatnią a pierwszą darowizną minęły dwa lata, a
zatem wszystkie darowizny mieszczą się w okresie kumulacji.
Pierwsza darowizna: 14 000 zł (gdyby była I grupa podatkowa to 6.000 zł na wkład mieszkaniowy można by
zwolnid na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5)
14.000 zł – 7.276 zł *kwota wolna z art. 9] = 6.724 zł
7% × 6.724 zł = 470,68 zł ≈ 471 zł
Druga darowizna: 10 000 zł + 14 000 zł (skumulowana pierwsza) = 24 000 zł
24 000 zł – 7 276 zł *kwota wolna z art. 9+ = 16 724 zł  719 zł 50 gr i 9 % nadwyżki ponad 10 278 zł
719,5 zł + 9% × (16 724 zł – 10 278 zł) = 719,5 zł +9% × 6446 zł =719,5 zł + 580,14 zł = 1 299,64 zł ≈ 1 300 zł
Art. 9 ust. 2 zd. 2: „Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się
podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych”.
Dopłata: 1 300 zł – 471 zł = 829 zł
Trzecia darowizna: 8 000 zł + 2 000 zł + 14 000 zł (I darowizna) + 10 000 zł (II darowizna) = 34 000 zł
(gdyby narzędzia pracy nabyto w drodze spadku byłyby zwolnione na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. a)
34 000 zł – 7 276 zł *kwota wolna z art. 9+ = 26 724 zł 1 644 zł 50 gr i 12 % nadwyżki ponad 20 556 zł
1 644,5 zł + 12% × (26 724 zł – 20 556 zł)= 1 644,5 zł + 12% × 6 168 zł = 1 644,5 zł + 740,16 zł = 2 384,66 zł ≈ 2 385 zł
Dopłata: 2 385 zł – 1 300 zł = 1 085 zł
Odpowiedź: Maciej powinien zapłacid 2385 zł podatku od wszystkich trzech darowizn (471 zł od pierwszej, 829
zł od drugiej i 1085 zł od trzeciej darowizny).

Zadanie 2.
Po zmarłym Zdzisławie dziedziczy 3 jego bratanków (Alojzy, Bartłomiej i Jerzy). Masa spadkowa to
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 120 m2 i czystej wartości 240.000 zł oraz wyposażenie tego lokalu
o wartości 50.000 zł (nie są to zabytki). Alojzy odziedziczył 60% udziału w spadku, Bartłomiej 25%,
a Jerzy 15%. Alojzy i Jerzy spełniają warunki do skorzystania z ulgi określonej w art. 16, Bartłomiej
tych warunków nie spełnia. Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką każdy
z bratanków jest obowiązany zapłacid.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Alojzy, Bartłomiej i Jerzy – bratankowie (zstępni rodzeostwa) – II grupa podatkowa (7 276 zł)
Bratankowie otrzymali spadek, w skład którego weszło mieszkanie oraz jego wyposażenie. Alojzy i Jerzy
skorzystają z ulgi mieszkaniowej, natomiast Bartłomiej nie skorzysta, gdyż nie spełnia jej warunków.
Odziedziczone wyposażenie mieszkania będzie zwolnione z podatku na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. a. Zatem
pozostaje do obliczenia podatek z tytułu odziedziczenia przez bratanków ich udziałów w mieszkaniu.
Udziały bratanków w spadku:
1) Alojzy  60% × 240.000 zł = 144.000 zł
2) Bartłomiej  24% × 240.000 zł = 60.000 zł
3) Jerzy  15% × 240.000 zł = 36.000 zł
Ulga mieszkaniowa (art. 16)
Udział w uldze jest równy udziałowi spadkobierców w spadku. Fakt niemożności skorzystania przez Bartłomieja
z jego części ulgi nie wpływa na zwiększenie limitu ulgi dla Alojzego i Jerzego.
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Cena 1 m  240.000 zł / 120 m = 2.000 zł/m
2
100% ulgi  wartośd 110 m mieszkania
2
110 m × 2.000 zł = 220.000 zł

2

Udziały w uldze:
1) Alojzy  60% × 220.000 zł = 132.000zł
2) Bartłomiej  brak
3) Jerzy  15% × 220.000 zł = 33.000zł
Obliczenie podatku:
1) Alojzy  144.000 zł *udział w spadku+ – 132.000 zł *art. 16+ – 7.276 zł *art. 9+ = 4.724 zł
7% × 4.724 zł = 330,68 zł ≈ 331 zł
2) Bartłomiej  60.000 zł *udział w spadku+ – 7.276 zł *art. 9+ = 52.724 zł
1644,5 zł + 12% × (52.724 zł – 20.556 zł) = 1644,5 zł + 3860,16 zł = 5504,66 zł ≈ 5505 zł
3) Jerzy  36.000 zł *udział w spadku+ – 33.000 zł *art. 16+ – 7.276 zł *art. 9+ < 0 zł  0 zł

Odpowiedź: Alojzy zapłaci 331 zł, Bartłomiej zapłaci 5505 zł, natomiast Jerzy nie zapłaci podatku z tytułu
otrzymanego spadku.

