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Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn przy umowie renty – sędzia 

NSA dr Stanisław Bogucki 

 

Wyrok NSA z 15.04.2021 r., III FSK 3048/21, ONSAiWSA 2021, nr 5, poz. 85. 

1. Jeżeli renta ustanowiona jest w pieniądzu, jej wartość odpowiada sumie nominalnych 

kwot okresowych wypłat, a podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 644 ze zm.).  

2. Jeżeli renta ustanowiona jest w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku, możliwa 

zmienność cen tych rzeczy w czasie wykonywania umowy renty może prowadzić do 

zmiany jej wartości wyrażonej w pieniądzu. Uniemożliwia to ustalenie wartości renty w 

chwili powstania obowiązku podatkowego i uzasadnia ustalanie tej wartości w miarę 

wykonywania świadczeń, na podstawie art. 12 u.p.s.d. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Skarżąca zadeklarowała nabycie na podstawie umowy renty środków pieniężnych w kwocie 

28.800 zł, płatnych od 6.05.2019 r. do 5.05.2022 r. w kwotach po 800 zł miesięcznie. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją ustalił skarżącej zobowiązanie w podatku od spadków 

i darowizn w kwocie 3.546 zł. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzję tę utrzymał w 

mocy, wskazując że umowa renty została zawarta pomiędzy osobami zamieszkującymi pod 

tym samym adresem, będzie wykonywana w Polsce i tu też podlega opodatkowaniu podatkiem 

od spadków i darowizn.  

W skardze na tę decyzję skarżąca zarzuciła naruszenie art. 187 ustawy z 29.08.1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej: o.p.) oraz art. 2 ustawy z 28.07.1983 r. 

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644, dalej: u.p.s.d.), podnosząc że ze 

względu na stałe miejsce jej zamieszkania poza granicami Polski nabycie przez nią praw 

majątkowych w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej nią decyzji na podstawie art. 145 

§ 1 lit. a i c ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

wskazał, że skoro umowa renty nie stanowi świadczenia z góry określonego co do wysokości, 

dla określenia podstawy opodatkowania zastosowanie znajduje art. 12 u.p.s.d. i winna być 

ona ustalana w miarę wykonywania świadczeń. Organy podatkowe nie były więc uprawnione 

do przyjęcia jako podstawy opodatkowania wysokości świadczeń za cały okres. Z uwagi na to, 

że świadczenie rentowe skarżącej ma być wpłacane na jej rachunek bankowy, prowadzony w 

walucie polskiej lub do rąk własnych, a skarżąca mieszka w Polsce, gdyż taki adres wskazała 

w umowie renty, umowa ta będzie wykonywane w Polsce, co uzasadnia opodatkowanie w 

Polsce uzyskanego przez nią prawa majątkowego, chyba że część rat świadczenia zostanie 

wypłacona poza granicami kraju. Zdaniem WSA w Warszawie, organy podatkowe powinny 

więc ustalić, czy i kiedy skarżąca otrzymała poszczególne świadczenia rentowe i czy wśród 

nich były świadczenia otrzymane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, uchylając w całości wyrok WSA w Warszawie i 

oddalając skargę, że zasadny okazał się podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut błędnego 

przyjęcia, że w rozpoznawanej sprawie wartość renty nie może być ustalona w chwili powstania 

obowiązku podatkowego i tym samym zachodzi konieczność ustalania wartości świadczeń na 

podstawie art. 12 u.p.s.d., to jest w miarę ich wykonywania, podczas gdy nie ma wątpliwości 

co do wartości ustanowionego prawa i do ustalenia podstawy opodatkowania ma zastosowanie 

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. W konsekwencji niezasadne było uchylenie zaskarżonej decyzji na 

tej podstawie. Dlatego też organy podatkowe nie były obligowane do prowadzenia dalszego 

postępowania dowodowego, w szczególności w kierunku ustalenia wartości nabytego przez 

skarżącą prawa majątkowego, skoro wartość ta została wyrażona w umowie renty w pieniądzu 

i była oczywista. 
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Wyroki powiązane 

 

Wyrok WSA w Warszawie z 15.01.2020 r., III SA/Wa 658/19, LEX nr 3010822 

(nieprawomocny) 

Wyrok WSA w Warszawie z 11.12.2019 r., III SA/Wa 740/19, LEX nr 2976387 

(nieprawomocny) 

 

Przepisy 

 

Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 ze 

zm.) 

 

Art.  12.  [Świadczenia powtarzające się]  

Jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń 

powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili 

powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania ustala się w miarę 

wykonywania tych świadczeń. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak za zgodą podatnika 

przyjąć za podstawę opodatkowania prawdopodobną wartość świadczeń powtarzających się 

za cały czas trwania obowiązku tych świadczeń. 

 

Art.  13.  [Wartość świadczeń powtarzających się] 

1. Wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w 

wysokości rocznego świadczenia pomnożonego: 

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części - przez 

liczbę lat lub ich części; 

2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony - 

przez 10 lat. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i 

służebności. 

3. Roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy 

oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością. 
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Główne problemy 

1. Uzupełniający charakter art. 13 u.p.s.d. w relacji do art. 12 u.p.s.d. z uwagi na 

wskazanie w nim szczegółowego sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w 

przypadku świadczeń powtarzających się. 

2. Problem niestosowania art. 12 u.p.s.d., w przypadku gdy wartość świadczeń 

powtarzających się oraz czas wykonywania tych świadczeń zostały ściśle określone w 

umowie renty, a więc może być ustalona, zaś ich ustalenie następuje zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w art. 13 u.p.s.d.  


