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Wyrok NSA z 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18 

Datą przyjęcia spadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadku i darowizn (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 142 poz. 1514 ze zm.) po 

spadkodawcy ostatnio zamieszkałym w Australii jest data otrzymania przez 

spadkobiercę równowartości przysługującej mu masy spadkowej, tj. w dniu realizacji 

czeku (art. 34 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. 

U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532 ze zm., oraz regulacje spadkowe w prawie australijskim). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W odniesieniu do spadku nabytego z zagranicy, zgodnie z art. 34 p.p.m. w sprawach 

spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy w chwili jego śmierci, a zatem w 

rozpoznawanej sprawie prawo obowiązujące w Australii. Z tego względu Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 24 marca 2016 r., II FSK 185/14, zobowiązał organy podatkowe 

do wskazania przepisów prawa australijskiego, na podstawie których nastąpiło zdarzenie, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., a więc przyjęcie spadku. 

 

Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz 

uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji, (...) obowiązujące prawo w Australii 

Południowej nie zna pojęcia „przyjęcia spadku”. Z treści ustawy Prawo Administracji Australii 

Południowej, Ustawa spadkowa z 1919 wynika, iż w świetle prawa spadkowego 

obowiązującego w Australii Południowej właścicielem masy spadkowej po śmierci 

spadkodawcy staje się wykonawca lub administrator spadku (jest nim najczęściej Powiernik 

Publiczny), który rozporządza nim do momentu przekazania go spadkobiercom. Spadkobierca 

nie nabywa praw do spadku do momentu otrzymania całego swojego udziału w masie 

spadkowej od Powiernika Publicznego. Prawo to nie przewiduje sporządzenia pisma w postaci 

dokumentu uprawniającego do spadku, a jedynie informację o zakończeniu procesu 

zarządzania majątkiem po zmarłym i rozliczenie poprzez przekazanie czeków opiewających na 

kwotę pozostałą po spieniężeniu masy spadkowej. 

 

Mając zatem na względzie treść art. 34 p.p.m. oraz regulacje spadkowe w prawie australijskim 

datą przyjęcia spadku w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. jest data otrzymania przez 

stronę równowartości przysługującej jej masy spadkowej, co miało miejsce w dniu realizacji 

czeku, tj. 2 maja 2012 r. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle zatem 

powyższego stanu prawnego nie budzi zastrzeżeń stanowisko organów podatkowych, że skoro 

skarżąca zrealizowała czek w dniu 2 maja 2012 r. w kwocie 121 763 zł, to w tej właśnie dacie 

nabyła ona prawo do przekazanego jej spadku. 

 

Przyznanie racji autorowi skargi kasacyjnej, że skoro spadkodawca nigdy nie zrzekł sie 

obywatelstwa polskiego, a więc w sprawie „nadal mają zastosowanie w całej rozciągłości 

przepisy polskiego prawa cywilnego" prowadziłoby do absurdalnych wniosków. Oznaczałoby 

bowiem np., że sprzedaży jakiejkowiek rzeczy przez spadkodawcę podczas jego pobytu w 

Australii należałoby dokonać według reguł polskiego prawa, w tym zachowania formy aktu 

notarialnego przy zbyciu nieruchomości położonej na terytorium Australii. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 16 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1811/18 

wyrok NSA z 24 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 185/14 

wyrok NSA z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2451/13 

wyrok NSA z 12 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 3014/11 



 

Przepisy 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 

r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, 

przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz 

w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 

27.07.2012, s. 107 ze zm.). 

Art. 21 ust. 1 Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, prawem 

właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał 

miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. 

Art. 21 ust. 2 W przypadku gdy wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, 

że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż 

państwo, którego prawo byłoby właściwe na mocy ust. 1, prawem właściwym dla dziedziczenia 

jest prawo tego innego państwa 

 

Ustawa z dnia 28 lipca 1986 r. Podatek od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 poz. 1813) 

Art. 6 ust. 1 pkt 1) Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z 

chwilą przyjęcia spadku. 

 

Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 1965 poz. 

290 ze zm.) (stan prawny na rok 2011) 

Art. 34 W sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego 

śmierci. 
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4.  

Główne problemy 

1. Dziedziczenie na podstawie prawa zagranicznego a obowiązek podatkowy na gruncie 

u.p.s.d. 

2. Konieczność ustalenia i analizy przez organy przepisów prawa obcego, na podstawie 

których następuje spadkobranie 

3. Uzależnienie momentu powstania obowiązku podatkowego od wystąpienia skutków 

cywilnoprawnych według prawa obcego 

4. Wpływ australijskiego systemu dystrybucji masy spadkowej na moment powstania 

obowiązku podatkowego 

5. Przekazanie majątku przez zarządcę spadku jako przyjęcie spadku. 


