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SKŁADANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH I ZGŁOSZEŃ  
DOTYCZĄCYCH PODATKU OD SPADKOW I DAROWIZN 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

- SD-3 - zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, 
- SD-3A - załącznik do zeznania SD-3 jeżeli nabycie nastąpiło na współwłasność dwóch lub więcej 

podatników mogą oni  złożyć wspólne zeznanie podatkowe, 
- SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. 
1. Do zeznania SD-3 podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć dokumenty 

mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające: 
- nabycie rzeczy lub praw majątkowych, np. umowę darowizny, orzeczenie sądu, testament, 

ugodę, zaświadczenie z banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie 
dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu 
jednostek  uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego 
otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci, 

- posiadanie przez spadkodawcę/darczyńcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych 
wymienionych w zeznaniu ( np. wypis z księgi wieczystej, akt własności ziemi, wypis z rejestru 
gruntów, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, kopia dowodu rejestracyjnego 
pojazdu), 

- istnienie długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe ( np. faktury 
dotyczące kosztów pogrzebu ), 

- stopień pokrewieństwa łączący nabywcę majątku z darczyńcą/spadkodawcą ( przynależność 
do danej grupy podatkowej), uprawniający do skorzystania z ulg i zwolnień w podatku od 
spadków i darowizn. 

2. Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn składając zgłoszenie SD-Z2 są 
obowiązani w przypadku nabycia w drodze darowizny (lub polecenia darczyńcy) środków pieniężnych – do 
przedstawienia dowodu przekazania tych środków na rachunek bankowy nabywcy (obdarowanego) albo jego 
rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. 

 
W zeznaniu podatkowym i zgłoszeniu należy wymienić wszystkie składniki majątkowe będące 
przedmiotem nabycia np. takie jak: nieruchomości , gospodarstwo rolne,  wkłady oszczędnościowe na 
podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji 
uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 
otwartego na wypadek śmierci, środki pieniężne, samochody, wierzytelności, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość,  a 
ponadto podać ich wartość ustaloną wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen 
rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. 
 
Obowiązek składania zeznań lub zgłoszeń w zakresie podatku od spadków i darowizn nie dotyczy 
przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika (notariusza).  
 

GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY: 
 

W siedzibie Urzędu Skarbowego na Sali Obsługi Podatnika, w siedzibie podległej przy ul. 
Energetyczna 5 lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl / podatki / formularze 
podatkowe). 
W rozwiązaniu wątpliwości z zakresu podatku od spadków i darowizn, pomocą służy Krajowa 
Informacja Podatkowa (tel. 801 055 055 lub 22 3300330). Z odpowiedziami na najczęściej zadawane 
pytania w zakresie podatku od spadków i darowizn można zapoznać się na stronie internetowej: 
www.kip.gov.pl w dziale Najczęściej zadawane pytania. Na stronie internetowej Urzędu 
(www.is.waw.pl/USPiaseczno) w zakładce Informacje jest dostępna także broszura informacyjna pt. „Zasady 
opodatkowania spadków i darowizn”. 

 

KARTA INFORMACYJNA K-025/4 

Urząd Skarbowy w Piasecznie 
ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno 

www.is.waw.pl/USPiaseczno
 e-mail: us1418@mz.mofnet.gov.pl 

Tel.: 22 726 67 00 
Fax: 22 726 68 54 

Data wydania 
19.06.2015 
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WYMAGANE OPŁATY – Nie występują. 
 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA: 
 

- w siedzibie Urzędu Skarbowego – Piaseczno ul. Energetyczna 5 
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany w nagłówku karty. 

 
Zeznanie podatkowe SD-3 wraz z załącznikami należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania 
obowiązku podatkowego ( art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), a w szczególności: 

- od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od daty 
sporządzenia aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu  stwierdzającego nabycie  przez zasiedzenie oraz nieodpłatne zniesienie 
współwłasności, 

- zawarcia umowy darowizny oraz zawarcia  umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności w 
formie aktu notarialnego. 

 
Gdy nabycie majątku następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (darowizna, 
nieodpłatne zniesienie współwłasności ) nie ma obowiązku składania zeznania/zgłoszenia (czynności 
tych dokonuje notariusz jako płatnik podatku od spadków i darowizn). 
 
Aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, 
(dotyczącego małżonka, zstępnych , wstępnych, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma , macochy 
darczyńcy/spadkodawcy) zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych należy 
złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w 
drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 
stwierdzającego nabycie spadku lub od daty sporządzenia aktu notarialnego poświadczenia 
dziedziczenia. W przypadku niedotrzymania ww. terminów lub nieudokumentowania faktu przekazania 
darowizny na rachunek bankowy nabywcy lub jego rachunek prowadzony przez kasę 
oszczędnościowo kredytową lub przekazem pocztowym – traci się prawo do zwolnienia z podatku od 
spadków i darowizn na podstawie ww. przepisu. 
 
W przypadku  nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu mieszkalnego 
lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego lub udziału w takim 
prawie: 

1) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub 
polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, 

2) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby 
zaliczane do II grupy podatkowej, 

3) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby 
zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki 
spadkodawcą, na podstawie  pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym przez 
co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza, 

nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości  
nieprzekraczającej 110m. kw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części  
(udziału) budynku lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku  lub lokalu ulga 
przysługuje stosownie do wielkości udziału. 
Wymieniona ulga przysługuje składającym zeznanie SD-3 osobom, które łącznie spełniają 
następujące warunki: 
1. w chwili nabycia nabywcy posiadali obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał  miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolite Polskiej lub na terenie takiego państwa, 

2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego 
odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz 
zstępnych, Skarbu Państwa lub Gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania 
podatkowego, 

3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lub 
wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub  prawo 
do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je 
zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania 
podatkowego, 

4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 
miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 

5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym budynku lub lokalu i nie 
dokonają jego zbycia przed upływem 5 lat: 
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- od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w dniu jego złożenia nabywca mieszka i jest  
zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, 

- od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub 
budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od 
dnia złożenia zeznania podatkowego. 

Jeżeli budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie w/w warunków może nastąpić 
w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu 
przedawnienia do dokonania wymiaru podatku. 
Zastosowanie w postępowaniu podatkowym w/w ulgi nastąpi po złożeniu przez nabywców 
stosownego oświadczenia spełniającego wymogi określonych wyżej warunków. 

 
ODPOWIEDZIALNA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
 

Drugi Dział Postępowań Podatkowych (tel. 22 726 67 00) - w zakresie przyjęcia zeznania/ zgłoszenia i 
sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz w zakresie wydania decyzji  ustalającej wysokość 
zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 

W przypadku spełnienia warunków o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn 
organ podatkowy nie wydaje decyzji  ponieważ  cała wartość  zgłoszonego majątku jest zwolniona 
z podatku. 
W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy 
o podatku od spadków i darowizn oraz w przypadku opodatkowania nabycia po złożeniu zeznania 
podatkowego SD-3, organ podatkowy wydaje decyzję, w której ustala  wysokość podatku od spadków i 
darowizn. 
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrącenia długów i 
ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen 
rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. 
 

WYSOKOŚĆ PODATKU 
 
Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według 
następujących skal: 

Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi 

Ponad do  

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

- 10.278 3% 

10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł 

20.556 - 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

- 10.278 7% 

10.278  20.556 719 zł 50 gr i 9% nadwyżki ponad 10.278 zł 

20.556 - 1.644 zł 50 gr i 12% nadwyżki ponad 20.556 zł 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

- 10.278 12% 

10.278 20.556 1.233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10.278 zł 

20.556 - 2.877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20.556 zł 

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy 
opodatkowania. 
 

Kwoty wolne od podatku są zróżnicowane w zależności od stopnia pokrewieństwa według osobistego 
stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 
Aktualnie (od stycznia 2003 r. ) kwoty wolne od podatku wynoszą odpowiednio:  
- 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (także darowizny na cele 

mieszkaniowe),  
- 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,  
- 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.  
 
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 
- do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 

macochę i teściów,  
- do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, 

małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków 
innych zstępnych,  

- do grupy III - innych nabywców.  
 
Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn 
z tytułu nabycia rzeczy lub praw majątkowych. 
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TRYB ODWOŁAWCZY  
 
Po wydaniu decyzji, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie w terminie 
14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać 
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
żądanie. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
- Ustawa dnia 28 lipca 1983r, o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. 2015, Nr 86 z późn. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613), 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011r. w sprawie zeznania podatkowego 

składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216 poz. 1276). 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie wzoru zgłoszenia o 

nabyciu  własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz 1629). 


