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Skarbówka zaczyna łagodniej traktować darowizny przekazywane w gotówce. By skorzystać ze
zwolnienia z podatku, najbliższa rodzina nie musi zlecać przelewu. Pieniądze można przynieść
do banku i wpłacić na konto – ważne, by wpłaty dokonywał darczyńca, a nie osoba
obdarowana. Mimo korzystnej interpretacji, pełen niejasności przepis cały czas jednak
obowiązuje. Darowizn przybywa, trzeba go zatem szybko poprawić.

Najbliższa rodzina nie płaci podatku
Przypomnijmy - obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od dwóch
podstawowych kwestii. Ważne jest po pierwsze – kto komu darowiznę lub spadek przekazuje,
po drugie – jaka jest wartość prezentu czy spadku. Przepisy ustawy o podatku od spadków i
darowizn dzielą bowiem podatników na kilka grup.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku >

Jedną z nich jest tzw. grupa zerowa. Przepisy zaliczają do niej najbliższą rodzinę (małżonkę,
małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i
macochę). Może być ona zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn
po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu
skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem
przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Zasada ta wynika
z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Warunki konieczne do spełnienia, by nie płacić podatku od spadków i darowizn
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji stwierdził jednoznacznie, że
przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wymagają, by otrzymanie środków
pieniężnych musiało nastąpić w drodze przelewu bankowego. Istotne jest bowiem właściwe
udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek
nabywcy. Tym samym, darowizna środków pieniężnych poprzez wpłatę gotówki przez
darczyńcę na rachunek nabywcy również będzie dopuszczalna, o ile zostanie właściwie
udokumentowana. Organ podatkowy zaznaczył, że fundamentalne znaczenie ma identyfikacja
stron umowy, czyli udokumentowanie kto faktycznie dokonał wpłaty na rachunek nabywcy.

- To korzystne stanowisko, zalecałabym jednak ostrożność – przestrzega w rozmowie z
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Prawo.pl Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax.

Ekspertka przypomina, że do tej pory skarbówka twierdziła, że do skorzystania z prawa do
zwolnienia, najbliższa rodzina pieniądze musi przekazywać przelewem. Zdaniem naszej
rozmówczyni, ustawodawca powinien zmienić brzmienie treści art. 4a ustawy o podatku od
spadków i darowizn, bo wątpliwości w tym zakresie istnieją już od kilku lat, a najnowsza
interpretacja jeszcze je potęguje.
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