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PYTANIE
Czy art. 10 ust. 1 pkt 8 litery od a) do d) i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 
lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 
i 2 i 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. 

Wzorce konstytucyjne:

Art. 21 ust. 1 (Ochrona własności)

Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Art. 32 ust. 1 i 2 (Zasada równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji)

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny. 

Art. 64 ust. 1 i 2 (Prawo własności i jego równa ochrona)

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej.



Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości 

nabytej na podstawie darowizny/spadku

Córka (podatnik)

Przyrost majątku darowizna – 1 mln zł (wyłączony z PIT i zwolniony z podatku od spadków i darowizn)

Przyrost majątku przy sprzedaży – 0,2 mln zł

Podstawa opodatkowania przy sprzedaży 1,2 mln zł

Podatek od dochodu ze sprzedaży (19%) – 228 tys. zł

Ojciec

Córka

nabywca

Zakup nieruchomości 

(wartość 1 mln zł)

Sprzedaż 

nieruchomości

(cena 1,2 mln. zł)

sprzedawca

Darowizna 

nieruchomości (wartość 

1 mln zł)



Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej ze środków pieniężnych 

otrzymanych w darowiźnie/spadku

Córka (podatnik)

Przyrost majątku darowizna – 1 mln zł (wyłączony z PIT i zwolniony z podatku od spadków i darowizn)

Przyrost majątku przy sprzedaży – 0,2 mln zł

Podstawa opodatkowania przy sprzedaży 0,2 mln zł

Podatek od dochodu ze sprzedaży (19%) – 38 tys. zł

Ojciec

Córka

nabywca

Zakup nieruchomości 

(koszt mln zł)

Sprzedaż 

nieruchomości

(cena 1,2 mln. zł)

sprzedawca

Darowizna środków 

pieniężnych (wartość 1 

mln zł)



Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej ze środków przekazanych 

przez darczyńcę bezpośrednio sprzedającemu

Córka (podatnik)

Przyrost majątku darowizna – 1 mln zł (wyłączony z PIT i zwolniony z podatku od spadków i darowizn)

Przyrost majątku przy sprzedaży – 0,2 mln zł

Podstawa opodatkowania przy sprzedaży 0,2 mln zł

Podatek od dochodu ze sprzedaży (19%) – 38 tys. zł

Ojciec

Córka

nabywca

Zakup nieruchomości 

(koszt 1 mln zł)

Sprzedaż 

nieruchomości

(cena 1,2 mln. zł)

sprzedawca

Stosunek prawny 

darowizny środków 

pieniężnych (wartość 1 

mln zł)

Przelew przedmiotu 

darowizny (1 mln. zł)



Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie 

darowizny/spadku, wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Córka (podatnik)

Przyrost majątku darowizna – 1 mln zł (wyłączony z PIT i zwolniony z podatku od spadków i darowizn)

Amortyzacja 20 tys. zł (zmniejszenie podatku 3,8 tys. zł)

Przyrost majątku przy sprzedaży – 0,2 mln zł

Podstawa opodatkowania przy sprzedaży 220 tys. zł (cena 1,2 mln zł – wartość netto 0,98 mln zł)

Podatek od dochodu ze sprzedaży (19%) – 41,8 tys. zł

Łącznie obciążenie PIT – 38.000

Ojciec

Córka

nabywca

Zakup nieruchomości 

(wartość 1 mln zł)

Sprzedaż 

nieruchomości

(cena 1,2 mln. zł)

sprzedawca

Darowizna 

nieruchomości (wartość 

1 mln zł)



Stanowisko SR

Naruszenie równości wobec prawa

Różne skutki podatkowe ze względu na przedmiot darowizny (nieruchomość versus środki 
pieniężne) są nie do pogodzenia z zasadą równości wobec prawa. Różnice w rodzaju 
otrzymanej darowizny nie są wystarczającym kryterium aby gorzej traktować podatników 
otrzymujących nieruchomości.

Specyficzne podejście do opodatkowania obrotu nieruchomościami (opodatkowanie przychodu 
jeżeli zbycie następowało w okresie 5 lat od nabycia) mogło być uzasadnione w latach 90-tych 
(niedobory na rynku mieszkaniowym i wzrost cen) tzn. miało zapobiegać spekulacji 
mieszkaniami.

Ustawodawca dostrzegł niespójność przepisów ale rozwiązał problem połowicznie – tylko dla 
nieruchomości otrzymanych w spadku.

Prawo własności

W ocenie Sądu aktualnie obowiązujące przepisy ingerują we własność i swobodę 
rozporządzania własnością ponieważ istotnie wpływają, poprzez obciążenie podatkowe na to, 
że preferuje zbywanie nieruchomości przez darczyńców i przekazywanie środków pieniężnych 
w miejsce darowizny nieruchomości do sprzedaży przez obdarowanych. Zmusza to 
darczyńców - często osoby starsze i niedoświadczone - do zapoznawania się z realiami rynku 
nieruchomości, gdy mogliby zostawić ewentualną sprzedaż swoim obdarowanym bliskim.



Pojęcie dochodu ze zbycia nieruchomości

• Definicja legalna art. 30e ust. 1 updof

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący 
różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw 
określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, 
powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

• Zdarzenie skutkujące dodatkowo rzeczywistym przyrostem (zwiększeniem) 
majątku podatnika

Wyrok NSA z 13.04.2017 II FSK 715/15

Nie można bowiem zgodzić się z wyrażonym w niej stanowiskiem, prowadzącym do 
uznania za przychód skarżącego z odpłatnego zbycia nieruchomości całej 
przypadającej na niego kwoty (…), bez uwzględnienia, że została ona 
pomniejszona o wykonane zapisy w łącznej kwocie (…). Skarżący słusznie przy tym 
zarzuca, że w takiej sytuacji płaciłby podatek dochodowy także od tych sum, które 
jego majątku nie powiększyły. 



Dyskusja nad opodatkowaniem 

przychodu ze sprzedaży
• Art. 2 ust. 1 pkt 3 updof wyłącza z zakresu PIT dochód (przyrost 

majątku) uzyskany przez darowiznę/spadek

• Art. 2 ust. 1 pkt 3 dotyczy tylko etapu darowizny/spadku.

• Taka, wąska interpretacja art. 2 ust. 1 pkt 3 nie realizuje celu „ochrony 
majątku dorobkowego”, a dla darowizn nie zwolnionych od podatku 
od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o tym podatku 
oznacza podwójne opodatkowanie dochodu z darowizny/spadku 
(podatkiem od spadków i darowizn oraz PIT).

• Przepisy nie przewidują jak technicznie miałoby wyglądać 
pomniejszenie przychodu o wartość otrzymaną w spadku/darowiźnie.

• Ta wartość jest w dyspozycji podatnika i organu podatkowego – (a) 
podatnicy składają deklaracje SDZ-2, (b) notariusze jako płatnicy 
mają obowiązek informować o wartości każdej darowanej 
nieruchomości, a przy darowiznach/spadkach opodatkowanych, 
wartość ustala organ w decyzji ustalającej podatek.
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