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 brata swojej żony, z której to 6 000 zł
wpłacił do spółdzielni mieszkaniowej jako częśd wkładu budowlanego.
Maciej w 2016 roku przyjął kolejną darowiznę od brata swojej żony. 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 brata swojej żony. 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 darczyocy (małżonek rodzeostwa) – 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.
2

2

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.

Zadanie 3.
Wojciech w 2014 roku otrzymał od swojej teściowej darowiznę kwoty 7.000 zł, którą przeznaczył na
wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.
W 2015 roku Wojciech otrzymał od swojej teściowej darowiznę kwoty 23.000 zł, którą również
przeznaczył na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.
W 2018 roku Wojciech otrzymał od swojego teścia darowiznę, w skład której wchodziło:
a) kwota 25.000 zł przeznaczona na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej;
b) sprzęt RTV i AGD o wartości 6.000 zł.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązany zapłacid jest Wojciech.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Wojciech dla teściowej  zięd – I grupa podatkowa;
b) Wojciech dla teścia  zięd – I grupa podatkowa.
Kwota wolna dla I grupy podatkowej: 9.637 zł
Pierwsza darowizna teściowej: 7.000 zł < kwoty limitu z art. 4 ust. 1 pkt 5  0 zł podatku
Druga darowizna teściowej: 23.000 zł
Kumulacja pierwszej i drugiej darowizny od teściowej:
7.000 zł + 23.000 zł = 30.000 zł
30.000 zł – 9.637 zł [limit] – 9.637 zł [kwota wolna] = 10.726 zł  308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
308,3 zł + 5% × (10.726 zł – 10.278 zł) = 308,3 zł + 5% × 448 zł = 308,3 zł + 22,4 zł = 330,7 zł ≈ 331 zł
Darowizna od teścia: 25.000 zł + 6.000 zł (brak zwolnienia, bo nabycie w drodze darowizny) = 31.000 zł
31.000 zł – 9637 zł [limit] – 9637 zł *kwota wolna+ = 11.726 zł  308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
308,3 zł + 5% × (11.726 zł – 10.278 zł) = 308,3 zł + 5% × 1.448 zł = 308,3 zł + 72,4 zł = 380,7 zł ≈ 381 zł
Odpowiedź: Wojciech z tytułu darowizn od teściowej zapłaci 331 zł, natomiast z tytułu darowizny od teścia
zapłaci 381 zł podatku.

Zadanie 4.
Zenon dokonał darowizny kwoty 12.000 zł na rzecz swojej córki Alicji i jej męża Mikołaja. Obdarowani
małżonkowie wpłacili tę kwotę w całości na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.
Po 6 miesiącach Zenon dokonał kolejnej darowizny na rzecz Alicji i Mikołaja, której przedmiotem była
kwota 80.000 zł. Ponownie całą kwotę pochodzącą z darowizny małżonkowie przeznaczyli na kolejną
ratę wkładu budowlanego. Proszę obliczyd wysokośd podatku przy założeniu, że obdarowani zgłaszali
fakt otrzymania darowizn w ciągu miesiąca od ich wykonania właściwemu organowi podatkowemu,
a środki pieniężne były przekazywane na ich rachunek bankowy.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Alicja (zstępny) – „0” grupa podatkowa;
b) Mikołaj (zięd) – I grupa podatkowa.
Kwota wolna dla I grupy podatkowej: 9.637 zł
Zarówno po stronie darczyoców jak i obdarowanych każdorazowo występowad może jedynie po jednej osobie.
W przypadku, gdy po stronie darczyoców, bądź obdarowanych jest więcej niż po jednym podmiocie, kwotę
darowizny należy rozbid na części. W braku innej informacji części te są równe.
Alicja z tytułu otrzymanych darowizn (6.000 zł i 40.000 zł), jako osoba z grupy „zerowej”, zapłaci 0 zł podatku.
Pierwsza darowizna Zenona dla Mikołaja: 6.000 zł < kwoty limitu z art. 4 ust. 1 pkt 5  0 zł podatku
Druga darowizna Zenona dla Mikołaja: 40.000 zł
Kumulacja pierwszej i drugiej darowizny Zenona dla Mikołaja:
6.000 zł + 40.000 zł = 46.000 zł
46.000 zł – 9.637 zł [limit] – 9.637 zł [kwota wolna] = 26.726 zł  822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
822,2 zł + 7% × (26.726 zł – 20.556 zł) = 822,2 zł + 7% × 6.170 zł = 822,2 zł + 431,9 zł = 1.254,1 zł ≈ 1.254 zł
Odpowiedź: Mikołaj z tytułu darowizn od Zenona zapłaci 1.254 zł podatku.

Zadanie 5.
Maria darowała w dniu 20 stycznia 2017 roku swojej siostrze Teresie budynek mieszkalny wpisany do
rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 100 m2 i czystej wartości 600.000 zł. Teresa po upływie
2 miesięcy podarowała ww. budynek swojemu wnukowi Cezaremu i jego żonie Kindze (otrzymali
równe udziały w tym budynku). Obdarowane małżeostwo złożyło oświadczenie, że nie posiada
żadnego innego tytułu prawnego do innego lokalu (budynku) i że w nabytym budynku będzie
zamieszkiwad co najmniej 5 lat. Po upływie kolejnych 3 miesięcy Teresa dokonała kolejnej darowizny
na rzecz Cezarego. Jej przedmiotem był samochód osobowy o wartości 50.000 zł (umowa darowizny
zawarta w formie aktu notarialnego). Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn dla
poszczególnych osób.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Teresa dla Marii jest siostrą (rodzeostwo) – „0” grupa podatkowa;
b) Cezary dla Teresy jest wnukiem (zstępny) – „0” grupa podatkowa;
c) Kinga dla Teresy jest żoną wnuka (małżonek innego zstępnego) – II grupa podatkowa.
Kwota wolna dla II grupy podatkowej: 7.276 zł
Teresa otrzymała w drodze darowizny nieruchomośd (obowiązek udokumentowania dotyczy wyłącznie środków
pieniężnych), a zatem aby darowizna była skuteczna musiała zostad dokonana w formie aktu notarialnego (brak
obowiązku zgłoszenia). Zatem z samego faktu bliskiego pokrewieostwa Teresy z Marią (rodzeostwo), Teresa na
podstawie art. 4a jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.
Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o darowizny poczynione przez Teresę na rzecz Mikołaja (wnuka Teresy).
Tutaj również Mikołaj, jako zstępny Teresy będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 4a.
Kinga jest dla Teresy osobą zaliczoną do II grupy podatkowej (małżonek innego zstępnego). Otrzymała od niej w
darowiźnie połowę udziału w domu. Okoliczności te sprawiają, że Kindze nie przysługuje ulga z art. 16.
Darowizna Teresy dla Kingi: 300.000 zł
300.000 zł – 7.276 zł *kwota wolna+ = 292.724 zł  1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
1.644,5 zł + 12% × (292.724 zł – 20.556 zł) = 1.644,5 zł + 12% × 272.168 zł = 1.644,5 zł + 32.660,16 zł =
34.304,66 zł ≈ 34.305 zł
Odpowiedź: Teresa i Cezary nie zapłacą podatku jako osoby z tzw. „0” grupy podatkowej. Natomiast Kinga
powinna zapłacid 34.305 zł podatku.

Zadanie 6.
Waldemar w 2015 roku przyjął od Jana (brata matki Waldemara) darowiznę następujących
składników majątkowych:
1) kwotę pieniężną w wysokości 8.700 zł (z czego 6.000 zł wydał na budowę domu
jednorodzinnego);
2) serwis porcelany o wartości 9.000 zł wpisany indywidualnie do rejestru zabytków;
3) prawo do wzoru zdobniczego o wartości 3.500 zł.
Kilka miesięcy później Waldemar przyjął od Jana darowiznę, której przedmiotem była kwota
pieniężna w wysokości 5.200 zł.
Waldemar w 2017 roku przyjął od Jana darowiznę, której przedmiotem była kwota 3.000 zł
(przeznaczył ją na zakup TV).
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązany zapłacid jest Waldemar.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Waldemar dla Jana (zstępny rodzeostwa) – II grupa podatkowa
Kwota wolna dla II grupy podatkowej: 7.276 zł
Wszystkie trzy darowizny od Jana dla Waldemara mieszczą się w jednym okresie kumulacji (2015-2017).
Pierwsza darowizna: 8.700 zł + 9.000 zł = 17.700 zł
Prawo do wzoru zdobniczego wyłączone na podstawie art. 3 pkt. 2
17.700 zł – 7.276 zł *kwota wolna+ = 10.424 zł 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
719,5 zł + 9% × (10.424 zł – 10.278 zł) = 719,5 zł + 9% × 146 zł = 719,5 zł + 13,14 zł = 732,64 zł ≈ 733 zł
Druga darowizna: 5.200 zł
Kumulacja pierwszej i drugiej darowizny: 17.700 zł + 5.200 zł = 22.900 zł
22.900 zł – 7.276 zł = 15.624 zł  719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
719,5 zł + 9% × (15.624 zł – 10.278 zł) = 719,5 zł + 9% × 5.346 zł = 719,5 zł + 481,14 zł = 1.200,64 zł ≈ 1.201 zł
Dopłata: 1.201 zł – 733 zł = 468 zł
Trzecia darowizna: 3.000 zł
Kumulacja pierwszej, drugiej i trzeciej darowizny: 17.700 zł + 5.200 zł + 3.000 zł = 25.900 zł
25.900 zł – 7.276 zł = 18.624 zł 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
719,5 zł + 9% × (18.624 zł – 10.278 zł) = 719,5 zł + 9% × 8.346 zł = 719,5 zł + 751,14 zł = 1.470,64 zł ≈ 1.471 zł
Dopłata: 1.471 zł – 1.201 zł = 270 zł
Odpowiedź: Waldemar powinien zapłacid 1471 zł podatku od wszystkich trzech darowizn.

Zadanie 7.
Malwina w 2016 roku przyjęła od żony swojego brata darowiznę następujących rzeczy i praw
majątkowych:
1) samochód osobowy o wartości rynkowej 45.000 zł;
2) domek letniskowy o wartości rynkowej 90.000 zł i powierzchni użytkowej 60 m2;
3) kwotę pieniężną w wysokości 25.000 zł, z której 10.000 zł wpłaciła jako wkład budowlany do
spółdzielni mieszkaniowej.
Malwina w 2018 roku ponownie przyjęła od żony swojego brata darowiznę. Składały się na nią:
1) kwota pieniężna w wysokości 15.000 zł;
2) narzędzia pracy przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym o wartości 5.000 zł;
3) kolekcja białej broni wpisana do rejestru zabytków o wartości 25.000 zł.
Proszę obliczyd podatek, jaki zapłaciła Malwina z tytułu każdej z darowizn.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) Malwina (rodzeostwo małżonka) – II grupa podatkowa
Kwota wolna dla II grupy podatkowej: 7.276 zł
Darowizny mieszczą się w okresie kumulacji (2016-2018).
Pierwsza darowizna: 45.000 zł + 90.000 zł + 25.000 zł = 160.000 zł
160.000 zł – 7.276 zł = 152.724 zł  1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
1.644,5 zł + 12% × (152.724 zł – 20.556 zł) = … = 1.644,5 zł + 15.860,16 zł = 17.504,66 zł ≈ 17.505 zł
Druga darowizna: 15.000 zł + 5.000 zł + 25.000 zł = 45.000 zł
Kumulacja pierwszej i drugiej darowizny: 160.000 + 45.000 = 205.000 zł
205.000 zł – 7.276 zł = 197.724 zł  1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
1.644,5 zł + 12% × (197.724 zł – 20.556 zł) = … = 1.644,5 zł + 21.260,16 zł = 22.904,66 zł ≈ 22.905 zł
Dopłata: 22.905 zł – 17.505 zł = 5.400 zł
Odpowiedź: Malwina zapłaciła 22.905 zł podatku od obu darowizn.

Zadanie 8.
Mariusz otrzymał tytułem darowizny od drugiej żony swojego ojca (swojej macochy) kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Umowa została zawarta 15
maja 2016 roku. Następnego dnia Mariusz został obdarowany przez swoją siostrę Grażynę i jej męża
Wacława kwotą 30.000 zł, którą przeznaczył na kolejną ratę wkładu budowlanego.
W lutym 2017 roku Grażyna i Wacław znów obdarowali Mariusza:
1) kwota 20.000 zł (wpłacona na wkład budowlany);
2) samochód osobowy o wartości rynkowej 20.000 zł;
3) obraz wpisany do rejestru zabytków o wartości 10.000 zł;
4) wierzytelnośd z tytułu opublikowania tomiku poezji – 10.000 zł.
Proszę obliczyd wysokośd podatków, przy założeniu, że ww. umowy darowizny zostały zawarte z
zachowaniem formy aktu notarialnego, a kwoty pieniężne darowizn przekazane na rachunek
bankowy obdarowanego.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
a) dla macochy (zstępny) – I grupa podatkowa + spełnione warunki z art. 4a  „0” gr. podatkowa
b) dla Grażyny (rodzeostwo) – I grupa podatkowa + spełnione warunki z art. 4a  „0” gr. podatkowa
c) dla Wacława (rodzeostwo małżonka) – II grupa podatkowa
Kwota wolna dla II grupy podatkowej: 7.276 zł
Darowizny od Grażyny i Wacława mieszczą się w okresie kumulacji (2016-2017).
Darowizna od macochy: Otrzymana kwota 50.000 zł będzie w całości zwolniona z podatku na podstawie art. 4a
Pierwsza darowizna od Grażyny i Wacława: Po stronie darczyoców występują dwie osoby, zatem w
rzeczywistości dokonano dwóch darowizn – 15.000 zł od Grażyny i 15.000 zł od Wacława. Darowizna od
Grażyny będzie w całości zwolniona z podatku na podstawie art. 4a. Natomiast darowizna od Wacława będzie
opodatkowana.
I darowizna od Wacława:
15.000 zł – 7.276 zł = 7.724zł  stawka wynosi 7%
7% × 7.724 zł = 540,68 zł ≈ 541 zł
Druga darowizna od Grażyny i Wacława: Znów faktycznie doszło do dwóch darowizn. Znów częśd pochodząca
od Grażyny będzie zwolniona, a częśd od Wacława opodatkowana. Przy czym druga darowizna od Wacława
kumuluje się z pierwszą od niego. Ponadto wierzytelnośd z tytułu opublikowania tomiku poezji wyłączona jest od
opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 3 pkt 2)
II darowizna od Wacława: 10.000 zł + 10.000 zł + 5.000 zł = 25.000 zł
Kumulacja darowizn od Wacława: 15.000 zł + 25.000 zł = 40.000 zł
40.000 zł – 7.276 zł = 32.724 zł  1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
1.644,5 zł + 12% × (32.724zł – 20.556 zł) = … = 1. 644,5 zł + 1.460,16 zł = 3.104,66 zł ≈ 3.105 zł
Dopłata: 3.105 zł – 541 zł = 2.564 zł
Odpowiedź: Mariusz powinien zapłacid 3.105 zł podatku z tytułu darowizn od Wacława. Pozostałe darowizny są
zwolnione z podatku.

Zadanie 9.
Grzegorz, w marcu 2014 roku, z okazji zaręczyn z Moniką podarował jej pierścionek z brylantem o
wartości 5.600 zł. W czerwcu 2014 roku ojciec Moniki podarował parze 40.000 zł. Pieniądze te
wpłacili do spółdzielni na wkład mieszkaniowy. W lipcu 2015 roku Grzegorz i Monika pobrali się. W
grudniu 2015 roku ojciec Moniki ponownie dokonał darowizny na rzecz jej i Grzegorza. W jej skład
weszły:
a) Samochód osobowy o wartości rynkowej 23.000 zł;
b) Środki pieniężne w kwocie 18.000 zł (wkład do spółdzielni).
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaki obowiązani są zapłacid Monika i
Grzegorz, przy założeniu, że ww. darowizny były dokonane z zachowaniem formy aktu notarialnego, a
środki pieniężne były przekazywane na rachunki bankowe obdarowanych.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Monika dla Grzegorza  III grupa podatkowa (inny nabywca) (kwota wolna – 4.902 zł)
2. Pierwsza darowizna ojca Moniki:
a) Monika  „0” grupa podatkowa (zstępna);
b) Grzegorz  III grupa podatkowa (inny nabywca) (kwota wolna – 4.902 zł).
3. Duga darowizna ojca Moniki:
a) Monika  „0” grupa podatkowa (zstępna);
b) Grzegorz  I grupa podatkowa (zięd) (kwota wolna – 9.637 zł).
Darowizna pierścionka: 5.600 zł – 4.902 zł = 698 zł
12% × 698 zł = 83,76 zł ≈ 84 zł
I darowizna ojca Moniki:
a) Monika  zwolniona na podstawie art. 4a
b) Grzegorz  20.000 zł – 4.902 zł = 15.098 zł
1233,4 zł + 16% × (15.098 zł – 10.278 zł) = 1233,4 zł + 771,2 zł = 2004,6 zł ≈ 2005 zł
II darowizna ojca Moniki:
a) Monika  zwolniona na podstawie art. 4a
b) Grzegorz (kumulacja)  20.000 zł + 9.000 zł + 11.500 zł = 40.500 zł
40.500 zł – 9.000 zł – 9.637 zł = 21.863 zł
822,2 zł + 7% × (21.863 zł – 20.556 zł) = 822,2 zł + 91,49 zł = 913,69 zł ≈ 914 zł
Zgodnie z art. 9 ust. 2 Grzegorz ma nadwyżkę zapłaconego podatku. Z tego powodu nie musi nic
dopłacad, ale i nie otrzyma z powrotem różnicy.
Odpowiedź: Monika z tytułu darowizny pierścionka powinna zapłacid 84 zł podatku. Natomiast jest zwolniona
od podatku z tytułu darowizn od swojego ojca. Grzegorz z tytułu darowizn od ojca Moniki powinien zapłacid
2005 zł podatku.

Zadanie 10.
Maciej w 2012 roku otrzymał od Andrzeja, brata matki Macieja, darowiznę kwoty 10.000 zł. Maciej w
2014 roku ponownie otrzymał od Andrzeja darowiznę. Tym razem był to sprzęt RTV o wartości
rynkowej 6.700 zł. Andrzej w 2016 roku zmarł. Maciej otrzymał po nim w spadku 30% udziału w
domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 200 m2 i czystej wartości 300.000 zł. Maciej spełnia
warunki ulgi z art. 16. Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązany był
zapłacid Maciej.
Rozwiązanie:
GRUPA PODATKOWA:
1. Maciej dla Andrzeja  II grupa podatkowa (zstępny rodzeostwa) (kwota wolna – 7.276 zł)
Pierwsza darowizna: 10.000 zł – 7.276 zł = 2.724 zł
7% × 2.724 zł = 190,68 zł ≈ 191 zł
Druga darowizna (kumulacja): 10.000 zł + 6.700 zł = 16.700 zł
16.700 zł – 7.276 zł = 9.424 zł
7% × 9.424 zł = 659,68 zł ≈ 660 zł
Dopłata: 660 zł – 191 zł = 469 zł
Spadek (kumulacja): 16.700 zł + wartośd udziału w domu po odjęciu ulgi z art. 16
Ulga mieszkaniowa:
2
2
2
Cena 1 m  300.000 zł / 200 m = 1.500 zł/m
2
2
2
2
Udział Macieja w uldze  30% × 110 m = 33 m  33 m × 1.500 zł/m = 49.500 zł
Wartośd spadku Macieja  30% × 300.000 zł = 90.000 zł
90.000 zł – 49.500 zł = 40.500 zł
Kumulacja: 16.700 zł + 40.500 zł = 57.200 zł
57.200 zł – 7.276 zł = 49.924 zł
1.644,5 zł + 12% × (49.924 zł – 20.556 zł) = 1.644,5 zł + 3.524,16 zł = 5.168,66 zł ≈ 5.169 zł
Dopłata: 5.169 zł – 660 zł = 4.509 zł
Odpowiedź: Maciej powinien zapłacid 5.169 zł podatku.

Zadanie 11.
Roksana w 2008 roku otrzymała tytułem darowizny od Anny (siostry ojca Roksany) kwotę 13.500 zł.
Roksana w 2014 roku nabyła po Annie na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci prawo do wkładu
oszczędnościowego o wartości 25.000 zł. Roksana w 2015 roku odziedziczyła po Adamie (mężu
Anny):
a) Samochód osobowy o wartości rynkowej 7.000 zł;
b) Meble dębowe o wartości rynkowej 5.000 zł (nie były zabytkiem);
c) Zbiór obrazów własnoręcznie namalowanych przez Adama o wartości 2.500 zł.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązana była zapłacid Roksana.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Roksana dla Anny  II grupa podatkowa (zstępna rodzeostwa) (kwota wolna – 7.276 zł)
2. Roksana dla Adama  III grupa podatkowa (zstępna rodzeostwa małżonka) (4.902 zł)
Darowizna od Anny (2008 rok): 13.500 zł – 7.276 zł = 6.224 zł
7% × 6.224 zł = 435,68 zł ≈ 436 zł
Nabycie wkładu oszczędnościowego po Annie (2014 rok)  minął okres kumulacji, więc liczymy osobno:
25.000 zł – 7.276 zł = 17.724 zł
719,5 zł + 9% × (17.724 zł – 10.278 zł) = 719,5 zł + 670,14 zł = 1.389,64 zł ≈ 1.390 zł
Spadek po Adamie (2015 rok): 7.000 zł + 5.000 zł = 12.000 zł
Zbiór obrazów zwolniony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. b)
12.000 zł – 4.902 zł = 7.098 zł
12% × 7.098 zł = 851,76 zł ≈ 852 zł
Odpowiedź: Roksana z tytułu darowizny od Anny powinna zapłacid 436 zł podatku, z tytułu nabycia wkładu
oszczędnościowego po Annie 1.390 zł, a z tytułu spadku po Adamie 852 zł.

Zadanie 12.
Jacek w 2012 roku otrzymał od swojego wuja (brata ojca) Piotra darowiznę następujących składników
majątkowych:
1) kwotę 8.300 zł;
2) zestaw narzędzi o wartości 1.500 zł.
Jacek w 2013 roku przyjął od swojej siostry ciotecznej Anny darowiznę w kwocie 3 000 funtów (kurs
1 funt = 5 zł), którą przeznaczył na wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej.
Jacek w 2014 roku ponownie został obdarowany przez wuja Piotra. Tym razem otrzymał od niego
samochód osobowy o wartości rynkowej 9.200 zł.
Proszę obliczyd wysokośd podatku, jaki z tytułu każdej z tych darowizn był obowiązany zapłacid Jacek.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Jacek dla Piotra  II grupa podatkowa (zstępny rodzeostwa) (kwota wolna – 7.276 zł)
2. Jacek dla Anny  III grupa podatkowa (zstępny rodzeostwa rodzica) (4.902 zł)
I darowizna od Piotra (2012 rok):
8.300 zł + 1.500 zł = 9.800 zł
9.800 zł – 7.276 zł = 2.524 zł
7% × 2.524 zł = 176,68 zł ≈ 177 zł
Darowizna od Anny (2013 rok):
3 000 funtów × 5 zł = 15 000 zł
15.000 zł – 4.902 zł = 10.098 zł
12% × 10.098 zł = 1.211,76 zł ≈ 1.212 zł
II darowizna od Piotra (2014 rok, kumulacja):
9.800 zł + 9.200 zł = 19.000 zł
19.000 zł – 7.276 zł = 11.724 zł 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
719,5 zł + 9% × (11.724 zł – 10.278 zł) = 719,5 zł + 9% × 1.446 zł = 719,5 zł + 130,14 zł ≈ 850 zł
Dopłata: 850 zł – 177 zł = 673 zł

Zadanie 13.
Kornelia w 2015 roku nabyła w drodze spadku po swojej przyjaciółce Wisławie następujące składniki
majątkowe:
1) meble będące wyposażeniem mieszkania spadkodawczyni o wartości 16.200 zł;
2) rękopisy wierszy napisanych przez Wisławę o wartości 150.000 zł;
3) zabytkowy młynek do kawy o wartości 2.000 zł (wpisany do rejestru zabytków).
Kornelia w 2016 roku podarowała cały otrzymany w 2015 roku spadek swojej siostrze Julii (proszę
przyjąd taką samą wartośd nabytych rzeczy jak przy spadku). Darowizna ta wykonana została na
podstawie zwykłej umowy pisemnej (bez zgłoszenia). Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i
darowizn.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Kornelia dla Wisławy  III grupa podatkowa (inny nabywca – przyjaciółka) (kwota wolna – 4.902 zł)
2. Julia dla Kornelii  I grupa podatkowa (rodzeostwo) (9.637 zł)  Julii nie przysługuje zwolnienie z art.
4a, bo nie spełniła warunku zgłoszenia darowizny
Spadek dla Kornelii po Wisławie:
16.200 zł (rękopisy i młynek zwolnione na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9)
16.200 zł – 4.902 zł = 11.298 zł  1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
1.233,4 zł + 16% × (11.298 zł – 10.278 zł) = 1.233,4 zł + 16% × 1020 zł = 1.233,4 zł + 163,2 zł ≈ 1.397 zł
Darowizna od Kornelii dla Julii:
16.200 zł + 150.000 zł + 2.000 zł = 168.200 zł
168.200 zł – 9.637 zł = 158.563 zł  822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
822,2 zł + 7% × (158.563 zł – 20.556 zł) = 822,2 zł + 7% × 138.007 zł = 822,2 zł + 9.660,49 zł ≈ 10.483 zł

Zadanie 14.
Honorata i Tomasz prowadzą od 2015 roku rodzinny dom dziecka. W 2016 roku Tomasz otrzymał od
swojej cioci (siostry ojca) Zofii darowiznę w kwocie 13.000 zł. Z tej sumy 4.000 zł przeznaczył na zakup
mebli, sprzętu RTV i zabawek dla swoich podopiecznych.
W 2017 roku od Weroniki, koleżanki Honoraty i właścicielki hurtowni spożywczej otrzymali w drodze
darowizny słodycze o wartości 500 zł. Ze słodyczy tych zrobili paczki świąteczne i rozdali je swoim
podopiecznym.
W 2018 roku Tomasz przyjął tytułem darowizny od swojego wuja Łukasz samochód osobowy o
wartości rynkowej 9.100 zł. Samochodem tym jeździł wraz ze swoimi podopiecznymi na wycieczki
krajoznawcze, odwoził ich do szkoły, itp.
Proszę obliczyd wysokośd należnego podatku od spadków i darowizn.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Tomasz dla Zofii  II grupa podatkowa, bo zstępny rodzeostwa (kwota wolna – 7.276 zł)
Darowizna od Zofii:
13.000 zł – 4.000 zł (art. 4 ust. 1 pkt 17) – 7.276 zł (art. 9) = 1.724 zł
7% × 1.724 zł = 120,68 zł ≈ 121 zł
Darowizna od Weroniki: zwolniona w całości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17
Darowizna od Łukasza: zwolniona w całości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17

Zadanie 15.
Dariusz w 2013 roku przyjął darowiznę kwoty 28.000 zł od swojego teścia. Otrzymaną kwotę
przeznaczył na budowę domu jednorodzinnego.
Dariusz w 2014 roku przyjął darowiznę kwoty 7.000 zł od swojej teściowej. Otrzymaną kwotę również
przeznaczył na budowę domu jednorodzinnego.
Dariusz w 2015 roku przyjął darowiznę kwoty 19.000 zł od swojego zięcia. Analogicznie jak przy
poprzednich darowiznach pieniądze przeznaczył na budowę domu.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
Dariusz względem wszystkich darczyoców zaliczony jest do I grupy podatkowej (kwota wolna – 9.637 zł),
jednocześnie każdy z darczyoców nie mieści się w katalogu z art. 4a, stąd nie można ich zaklasyfikowad do „0”
grupy podatkowej.
W przypadku zbiegu zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5 i kwoty wolnej z art. 9, w pierwszej kolejności należy
wykorzystad zwolnienie z art. 4.
Darowizna od teścia:
28.000 zł – 9.637 zł (art. 4 ust. 1 pkt 5) – 9.637 zł (art. 9) = 8.726 zł
3% × 8.726 zł ≈ 262 zł
Pozostaje 9.637 zł globalnego limitu zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5
Darowizna od teściowej:
7.000 zł – 7.000 zł (art. 4 ust. 1 pkt 5) = 0 zł  0 zł podatku
Pozostaje 2.637 zł globalnego limitu zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5
Darowizna od zięcia:
19.000 zł – 2.637 zł (art. 4 ust. 1 pkt 5) – 9.637 zł (art. 9) = 6.726 zł
3% × 6.726 zł ≈ 202 zł
Wykorzystano w całości globalny limit zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5

Zadanie 16.
Na podstawie testamentu po zmarłym Szymonie dziedziczą:
a) Filip (syn Szymona, 3/4 masy spadkowej);
b) Monika (żona Filipa, 1/4 masy spadkowej).
W skład masy spadkowej wchodziły:
1) kwota 120.000 zł;
2) samochód osobowy o wartości 60.000 zł;
3) kolekcja porcelany o wartości 20.000 zł (wpisana do rejestru zabytków);
4) wierzytelnośd z tytułu opublikowania tomiku poezji – 20.000 zł;
5) długi w wysokości 6.000 zł.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązani byli zapłacid spadkobiercy,
przy założeniu, że spełnili oni obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
nabycia ww. rzeczy i praw majątkowych.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Filip dla Szymona (zstępny)  I grupa podatkowa + art. 4a  „0” grupa podatkowa
2. Monika dla Szymona (synowa)  I grupa podatkowa (kwota wolna – 9.637 zł)
Filip: ¾ udziału w masie spadkowej  zwolniony z podatku na podstawie art. 4a
Monika: ¼ udziału w masie spadkowej
Kolekcja porcelany zwolniona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 lit c.
Wierzytelnośd z tytułu opublikowania tomiku poezji wyłączona na podstawie art. 3 pkt 2.
Podstawę opodatkowania stanowi wartośd nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i
ciężarów (art. 7 ust. 1).
¼ × (120.000 zł + 60.000 zł – 6.000 zł) = ¼ × 174.000 zł = 43.500 zł
43.500 zł – 9.637 zł = 33.863 zł  822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
822,2 zł + 7% × (33.863 zł – 20.556 zł) = 822,2 zł + 7% × 13.307 zł = 822,2 zł + 931,49 zł = 1753,69 zł ≈ 1754 zł

Zadanie 17.
Na podstawie testamentu po zmarłej Sylwii dziedziczą:
a) Izabela (córka brata Sylwii, 2/3 masy spadkowej);
b) Michał (mąż Izabeli, 1/3 masy spadkowej).
W skład masy spadkowej wchodziły:
1) kwota 30.000 zł;
2) mieszkanie o powierzchni użytkowej 150 m2 i wartości 450.000 zł;
3) przedmioty wyposażenia mieszkania o wartości 75.000 zł.
Izabela spełnia warunki ulgi z art. 16 ustawy, natomiast Michał warunków tych nie spełnia.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązani byli zapłacid spadkobiercy,
przy założeniu, że spełnili oni obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
nabycia ww. rzeczy.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Izabela dla Sylwii (zstępna rodzeostwa)  II grupa podatkowa (kwota wolna – 7.276 zł)
2. Michał dla Sylwii (małżonek zstępnego rodzeostwa)  III grupa podatkowa (4.902 zł)
Izabela: 2/3 udziału w masie spadkowej
Przedmioty wyposażenia mieszkania zwolnione na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. a.
Ulga mieszkaniowa:
2

2

2

1. Cena 1 m : 450.000 zł : 150 m = 3.000 zł/m
2
2
2. 100% ulgi: 3.000 zł/m × 110 m = 330.000 zł
3. Ulga Izabeli: 2/3 × 330.000 zł = 220.000 zł
2/3 × (30.000 zł + 450.000 zł) = 2/3 × 480.000 zł = 320.000 zł
320.000 zł – 220.000 zł – 7.276 zł = 92.724 zł 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
1.644,5 zł + 12% × (92.724 zł – 20.556 zł) = 1.644,5 zł + 12% × 72.168 zł = 1.644,5 zł + 8.660,16 zł ≈ 10.305 zł
Michał: 1/3 udziału w masie spadkowej
1/3 × (30.000 zł + 450.000 zł + 75.000 zł) = 1/3 × 555.000 zł = 185.000 zł
185.000 zł – 4.902 zł = 180.098 zł  2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
2.877,9 zł + 20% × (180.098 zł – 20.556 zł) = … ≈ 34.786 zł

Zadanie 18.
Ewa w 2015 roku przyjęła od swojego kuzyna Marcela (syn siostry ojca Ewy) darowiznę następujących
składników majątkowych:
1) sprzęt RTV o wartości 1.250 zł;
2) kolekcję powieści kryminalnych autorstwa A. Christie o wartości 1.820 zł;
3) skuter o wartości 3.900 zł.
Ewa w 2016 roku ponownie przyjęła od Marcela darowiznę – kwotę 500 000 forintów (kurs 100
forintów = 2 zł).
Ewa w 2017 roku po raz trzeci została obdarowana przez Marcela. Tym razem przedmiotem
darowizny były:
1) odzież o wartości 3.530 zł;
2) biżuteria o wartości 6.670 zł.
Proszę obliczyd wysokośd podatku od spadków i darowizn jaką obowiązana była zapłacid Ewa.
Rozwiązanie:
GRUPY PODATKOWE:
1. Ewa dla Marcela (zstępna rodzeostwa rodziców)  III grupa podatkowa (kwota wolna – 4.902 zł)
I darowizna:
1.250 zł + 1.820 zł + 3.900 zł = 6.970 zł
6970 zł – 4.902 zł = 2.068 zł
12% × 2.068 zł = 248,16 zł ≈ 248 zł
II darowizna (kumulacja):
(500 000 forintów : 100) × 2 zł = 10 000 zł
6.970 zł + 10.000 zł = 16.970 zł
16.970 zł – 4.902 zł = 12.068 zł  1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
1.233,4 zł + 16% × (12.068 zł – 10.278 zł) = 1.233,4 zł + 286,4 zł ≈ 1.520 zł
Dopłata: 1.520 zł – 248 zł = 1.272 zł
III darowizna (kumulacja):
16.970 zł + 3.530 zł + 6.670 zł = 27.170 zł
27.170 zł – 4.902 zł = 22.268 zł  2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
2.877,9 zł + 20% × (22.268 zł – 20.556 zł) = 2.877,9 zł + 342,4 zł ≈ 3220 zł
Dopłata: 3.220 zł – 1.520 zł = 1.700 zł

