
Postępowanie w przypadku otrzymania darowizny 
 

1. Co należy zrobić 
 

Prawa przysługujące podatnikowi: 

Od dnia 01.01.2007r. obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy lub praw majątkowych. 

 

Osoba, nabywająca majątek składa, do właściwego organu podatkowego, na druku SD-3 zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw 

majątkowych w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (z wyjątkiem nieruchomości - gdzie obowiązek pobrania podatku 

ciąży na płatniku- notariuszu). 

 

Właściwość miejscową w sprawach darowizny ustala się: 

a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - 

według miejsca położenia nieruchomości, 

b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy 

ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca 

położenia nieruchomości, 

c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego,  

a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu; 

 

Do zeznania podatkowego SD-3 należy dołączyć: 

- umowę darowizny w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

- kserokopie dowodów osobistych stron czynności, dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa stron- przedstawić do wglądu,  

- dokumenty potwierdzające tytuł własności darczyńcy do przedmiotu darowizny,  

- inne dokumenty - jeżeli przedmiotem darowizny są: 

- kwota pieniężna - umowa darowizny,  

- samochód lub inne pojazdy - dowód rejestracyjny pojazdu,  

- wkład mieszkaniowy - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu mieszkaniowego na dzień otrzymania 

darowizny,  

- akcje - zaświadczenie o ilości i wartości akcji na dzień otrzymania darowizny 

 

Od 01.01.2007r. zwalnia się od podatku: nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 

rodzeństwo, ojczyma i macochę jeżeli:  

- zgłoszą fakt nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy (termin obowiązujący od 1 stycznia 2009r.) od 

dnia powstania obowiązku podatkowego. Nie składa się zgłoszenia jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie  

5-ciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych nie 

przekracza kwoty wolnej od podatku lub gdy umowa zawarta była w formie aktu notarialnego. 

- udokumentują fakt otrzymania pieniędzy w kwocie przewyższającej kwotę wolną od podatku tj. 9.637,00zł. dowodem przekazania na 

rachunek płatniczy nabywcy na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub 

przekazem pocztowym (darowizna, polecenie darczyńcy).W tym przypadku istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego o nabyciu 

własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD- Z2. 

 

Jeżeli warunki te nie będą spełnione, nabywcy wymienieni wyżej, będą rozliczeni wg zasad określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 

podatkowej. 

 

2. Realizacja 
 

Organ podatkowy, w ramach postępowania wyjaśniającego analizuje pod względem formalnym i merytorycznym złożone przez podatnika 

dokumenty.  

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego potwierdza zgłoszenie prawa majątkowego oraz wydaje decyzję w sprawie powstania bądź nie 

zobowiązania podatkowego. 

 

3. Opłaty skarbowe  
 

Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych. 

Do wniosku o wydanie zaświadczenia, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

wpłacony na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu siedzibę organu, który wydaje zaświadczenie.  

Organem podatkowym właściwym w sprawie opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

 

4. Prawa przysługujące podatnikowi 
 

W trakcie prowadzonego postępowania podatkowego strona ma prawo czynnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania podatkowego: 

- przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki lub kopie  

- wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego 

- dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy. 

 

5. Środki odwoławcze 
 

Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego można wnieść do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. 

Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  



Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające żądanie. 

 

6. Sankcje 
 

Nie dopełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego w obowiązującym terminie skutkuje sankcjami wynikającymi z przepisów kodeksu 

karno-skarbowego. 

 

7. Podstawa prawna 
 

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn - tj. Dz. U. z 2015 poz. 86 z późn. zm.  

- 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 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw 

majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 z poźn. zm.).  

- Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tj. z 2015r. 613 z późn.zm.  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U.nr 165 poz.1371 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2013 poz.186)  

 

8. Uwaga 
 

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności 

sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny 

podatek od tego nabycia nie został zapłacony. 

 


