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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  tel. +48 (22) 694 55 55  |   e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r.

                                           

                                                                                                    Pan 
                                                                                                    Marek Kuchciński
                                                                                                    Marszałek Sejmu 
                                                                                                    Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 31725 Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana 
Artura Dunina z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie kontrolowania przez fiskus nowożeńców oraz 
dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, uprzejmie przedkładam Panu Marszałkowi 
poniższe wyjaśnienia. 

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 
r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r., poz. 644, z późn. zm.), nabycie przez 
osoby fizyczne, tytułem darowizny, własności rzeczy znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 
Przedmiotem takiej darowizny mogą być również prezenty okolicznościowe wręczane np. w 
związku z różnymi uroczystościami rodzinnymi.

W praktyce, kwoty otrzymane jako prezenty okolicznościowe mieszczą się w kwotach 
wolnych od podatku, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, 
w szczególności, że najczęściej nabycie następuje od osób zaliczonych do I i II grupy 
podatkowej w myśl przepisów tej ustawy. Kwota wolna od podatku dla nabywców zaliczonych 
do I grupy podatkowej (m.in. dzieci, wnuków, rodzeństwa) wynosi - 9.637 zł, do II grupy 
podatkowej - 7.276 zł oraz do III grupy (m.in. osoby obce) – 4.902 zł, przy czym jeżeli nabycie 
własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do 
wartości ostatniego nabycia dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej 
osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia. W przypadku nabycia darowizn 
w kwotach wolnych od podatku (z uwzględnieniem powyższej kumulacji) nie istnieje obowiązek 
złożenia zeznania podatkowego lub ich zgłoszenia organowi podatkowemu. Przy obliczaniu 
kwot wolnych od podatku nie kumuluje się wartości majątku nabytego od różnych osób.

Na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy osoby najbliższe (m.in. dzieci, wnuki, 
rodzeństwo, małżonek) mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku pod warunkiem 
zgłoszenia nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 
6 miesięcy od dnia nabycia, a w przypadku nabycia środków pieniężnych dodatkowo 
udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego 
rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub 
przekazem pocztowym. Pozostałe osoby w przypadku nabycia darowizn ponad kwotę wolną od 
podatku obowiązane są do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw 
majątkowych (SD-3) w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Do zeznania podatkowego dołącza się 
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dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, co pozwoli organowi 
podatkowemu na wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn, który 
należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy ustawy o podatku od spadków i 
darowizn nie przewidują szczególnych zasad opodatkowania darowizn (w tym prezentów), 
uzależnionych od okoliczności i formy ich otrzymania. 

Odnosząc się do pytań zawartych w interpelacji informuję:
1. W każdym przypadku, gdy organ podatkowy uzyska informację o nabyciu tytułem 

darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych (niezależnie od okoliczności 
nabycia), jest obowiązany z mocy prawa do podjęcia stosownych działań. 

2. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez nierzetelnych podatników 
organy Krajowej Administracji Skarbowej zostały wyposażone w kompetencje 
umożliwiające wyegzekwowanie należnego podatku, w tym prowadzenie: czynności 
sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych. 

3. Obowiązki podatkowe instytucji i osób wskazanych w interpelacji, zostały jednoznacznie 
uregulowane w prawie podatkowym, a organy podatkowe są obowiązane do badania ich 
przestrzegania. 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że zostaną one uznane przez 
Pana Marszałka oraz Pana Posła za wyczerpujące.

                                                                                                                          Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Piotr Dziedzic

                                /podpisano kwalifikowanym 
                                   podpisem elektronicznym/    
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